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Mercado
faz projeção
da inflação
em 6,4%
A previsão do mercado
financeiro para o IPCA
caiu de 6,61% para
6,4%. É a 13ª redução
consecutiva da projeção. A estimativa está
no Boletim Focus, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco
Central (BC), com a expectativa de instituições para os principais
indicadores. Economia 4

Caiado lidera
pesquisas ao
errar menos

Xadrez 2

Como o agronegócio aparece nos planos de governo

Candidatos atentos à
agricultura familiar
Entre as principais medidas dos candidatos
ao governo no agronegócio está o apoio à
agricultura familiar. Os postulantes destacam
o desenvolvimento sustentável. Política 5

Mendanha vai
atrás de votos
no Entorno do DF

Calor aumenta
e pode chegar a
40 graus ainda
em setembro

A previsão para os próximos dias ainda é de muito calor em
Goiás, aponta a estimativa do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). A Região Oeste, por exemplo, pode registrar 40°C e umidade do
ar chegar aos 10%. Na Região Norte, os habitantes também
devem sofrer com o calor, que deve atingir 39°C. Cidades 11

renata ankowski

Qual
a nova
juventude?
Opinião 3

O candidato ao governo Gustavo
Mendanha tem investido tempo
e suor para conseguir aglutinar
votos na Região do Entorno do
Distrito Federal. Capaz de definir o resultado das eleições, o
colégio eleitoral formado pelas
29 cidades da Ride/DF representa mais da metade dos votos
da capital goiana. Política 2
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Corpo de Bombeiros

OHOJE.COM

Exportações
dependem do
petróleo e agro

O avanço das exportações na indústria nos primeiros 8 meses esconde o crescimento da dependência no petróleo, derivados e de produtos agropecuários. Econômica 4

Sem aumento,
frentistas fazem
greve em Goiânia
Após a mobilização dos enfermeiros em Goiânia, agora é a
vez dos frentistas dos postos
de combustíveis da Capital se
manifestarem em função da
falta de reajuste salarial há 3
anos. Parte da categoria entrou
em greve na segunda para pedir um aumento no salário da
categoria de 21,42%. Cidades 11

Técnico lamenTa
passividade
ofensiva do Dragão
De acordo com Eduardo Baptista,
o Atlético-GO foi melhor que o
Coritiba, mas a passividade no
ataque contribuiu para a derrota
por 2 a 0 fora de casa. Esportes 7
LEIa nas CoLunas

Rosa Weber se
torna a 3ª mulher
à frente do STF
A ministra Rosa Weber assumiu
a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Ela é a terceira
mulher a ocupar o mais alto posto
do Poder Judiciário brasileiro, ao
qual chega após 46 anos de carreira na magistratura. Política 5
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Jurídica: Sócio devedor pode

impugnar desconsideração de
personalidade jurídica

Cidades 10

Esplanada: A 19 dias do 1º
turno, maioria está sem dinheiro do fundo eleitoral

Política 6

livraria: Ator, modelo e em-

presário, Luigi Baricelli escolhe
o caminho do amor

Essência 14

Essência

Incêndios crescem 37% nas
cidades goianas em 2022

549 queimadas urbanas foram registradas com apenas
8 dias em setembro. Cidades9
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Conheça destinos para celebrar o Dia da Cachaça

O jornal O HOJE separou um roteiro de festivais e eventos que enaltecem
a produção brasileira no Dia da Cachaça, comemorado hoje. Essência 13

Negócios: (62) 3095-8722
Classificados: (62) 3095-8700
Fale O HOJE Leitor: (62) 3095-8772 | editor@ohoje.com.br

Tempo em Goiânia
s 39º C
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Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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Caiado lidera intenção de
votos porque erra menos
Cerimônia está marcada para o dia 19 de setembro em Londres

Bolsonaro
conﬁrma presença
em funeral da
rainha Elizabeth II
O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou presença
no funeral da rainha Elizabeth II, em Londres, no Reino
Unido, na próxima segunda-feira (19). “O convite à cerimônia foi encaminhado, na noite do sábado (10), à Embaixada do Brasil em Londres. Consultado na manhã do
domingo (11), o senhor presidente da República orientou
o Itamaraty a responder positivamente ao convite”, informou o Ministério das Relações Exteriores, em nota.
De lá, Bolsonaro deve viajar direto a Nova York, nos
Estados Unidos, onde participa da abertura da 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas. O evento está marcado para o dia 20 de setembro. Tradicionalmente, o
discurso do presidente brasileiro abre a conferência.
A rainha Elizabeth morreu na última quinta-feira
(8), aos 96 anos, no Palácio de Balmoral, na Escócia. No
mesmo dia, Bolsonaro decretou luto oficial de três dias.
Na ocasião, o presidente brasileiro disse que ela foi
“uma rainha para todos nós”.
“É com grande pesar e comoção que o Brasil recebe
a notícia do falecimento de Sua Majestade a Rainha
Elizabeth II, uma mulher extraordinária e singular,
cujo exemplo de liderança, de humildade e de amor à
pátria seguirá inspirando a nós e ao mundo inteiro até
o fim dos tempos”, escreveu em suas redes sociais.
Hoje, o caixão com o corpo da monarca está em
Edimburgo, capital escocesa. Após uma cerimônia na
Catedral de Saint Giles, o local será aberto para que o
público possa preste suas homenagens. (Luan Monteiro,
especial para O Hoje)

Nem sempre ter estratégia de campanha e um bom
marqueteiro significa vencer uma disputa eleitoral. Se
fosse assim, Ciro Gomes (PDT) estaria liderando pesquisas,
afinal, ele tem João Santana, o ‘mago’ das campanhas
eleitorais. Este é um dos vários exemplos que existem
em toda disputa eleitoral e que balizou a maioria das decisões do governador Ronaldo Caiado (UB) e sua equipe
na busca da reeleição. Sem muita pirotecnia, foram estabelecidas duas estratégias de campanha: foco na gestão
bem avaliada e conquista de lideranças municipais. A
partir dessa linha, enquanto os possíveis candidatos ao
governo ainda ensaiavam uma oposição, Caiado já havia
arrebanhado o maior número de prefeitos e partidos,
conquistando 236 municípios, um número inédito de
apoios. Ajudou sua experiência de quase 35 anos de vida
pública, sendo a maioria na oposição, portanto, um
mestre em dialogar com o cidadão-eleitor. Do outro lado,
seus adversários perdiam tempo em discussões ideológicas,
partidárias e sem conexão com a patuléia do andar de
baixo da pirâmide social. Para o prefeito de Valparaíso e
presidente da Associação dos Municípios Adjacentes de
Brasília (Amab), Pábio Mossoró (MDB), este
“êxito do governador Caiado é devido ao
seu jeito direto, assertivo e sem retoque
de palavras bonitas e narrativas construídas para enganar as
pessoas, tão comum
em governos passados”. Mossoró acrescenta que existe um
“diálogo de mão dupla
entre os prefeitos e
Caiado, sem enrolação”.

xadrez@ohoje.com.br

Wilder no O Hoje

O candidato ao Senado,
Wilder Moraes (PL), será sabatinado pelo grupo O Hoje
nesta terça-feira (13), às 11
horas. A sabatina será publicada no jornal impresso, canal de streaming O Hoje News
e no portal de notícias
www.ohoje.com.

Marconi evangélico

No domingo (11), o candidato a senador do PSDB,
Marconi Perillo, participou
de culto na Igreja Mundial
do Poder de Deus e recebeu
apoio da congregação à sua
candidatura. Ao conduzir a
celebração, o Bispo Diego
Boni, líder estadual da Igreja, disse que estava apresentando Marconi em nome do
Apóstolo Valdomiro Santiago, fundador da Igreja.

Psol no Entorno

Candidata a governadora
pelo PSOL, Cíntia Dias volta novamente ao Entorno e percorre
vários municípios na região. A
candidata está desde o último
domingo (11) na região em busca do apoio dos mais de 800
mil eleitores dos 29 municípios
que fazem parte da Ride.

Voto em libras
Luas pretas de Lula

As declarações do candidato a presidente da República e
lider das pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), têm feito
um estrago na estratégia de conquista logo no primeiro
turno. Algumas correntes ideológicas dentro do partido
atribuem as “declarações desastradas” de Lula ao trio que
afundou o mandato de Dilma Rousseff: Gleisi Hoffmann,
Jacques Wagner e Aloizio Mercadante. Em tempo: a expressão
do título acima se refere aos ‘conselheiros’ do então candidato
ao Governo do Rio de Janeiro em 1982. Mesmo não tendo
votos, eles eram influentes e acabou em desastre eleitoral
com Leonel Brizola sendo eleito governador.

A ex-vice-governadora do
Distrito Federal e agora candidata a deputada distrital, Maria
Abadia (UB), encontrou uma
forma criativa e contemporânea para pedir votos às pessoas
com deficiência auditiva: comunicação em Libras. Abadia
é uma defensora da inclusão
social e quer ser a porta-voz
dessa faixa da população na
Câmara Legislativa. (Especial
para O Hoje)

Mendanha vai atrás de votos
no Entorno do Distrito Federal
Reprodução

Eleições2022
Candidato ao governo de Goiás
visita constantemente a região e
recentemente assumiu compromisso
de subsidiar o transporte público
Izadora Resende
O candidato ao governo de
Goiás Gustavo Mendanha (Patriota) tem investido tempo e
suor para conseguir aglutinar
votos na região do entorno do
Distrito Federal. Capaz de definir o resultado das eleições
deste ano, o colégio eleitoral
formado pelas 29 cidades da
Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e
Entorno (Ride/DF) representa
mais da metade dos votos que
existem na capital goiana.
Somados os eleitores de Luziânia (124.361), Águas Lindas
(104.732), Valparaíso de Goiás
(87.718), Formosa (74.194), Planaltina de Goiás (59.960), Novo
Gama (48.480), Santo Antônio
do Descoberto (42.706), Cidade
Ocidental (42.246), Cristalina
(34.889) e Niquelândia (27.874)
são 647.160 mil votos reunidos.
Se somados os eleitores de Aparecida de Goiânia e Anápolis,
aproximam-se de 653.083. Ou
seja, a região do entorno é o
ouro destas eleições.
Afim de garimpar esses

votos, Mendanha tem assumido compromissos com os
eleitores da região. Na última
carreata que fez pelo entorno
nas cidades de Cristalina, Cidade Ocidental, Novo Gama
e Valparaíso de Goiás, no fim
de semana, afirmou que, se
eleito, subsidiará o transporte
público do entorno assim
como o governo de Goiás promove na região metropolitana de Goiânia.
“O atual governo virou as
costas para os goianos que
vivem na Região Metropolitana do Planalto. Como governador vou viver aqui e
trazer políticas públicas, como
o subsídio do transporte coletivo, que faça esse povo ter
orgulho de pertencer a Goiás”,
disse Mendanha.
Já na cidade de Valparaíso
de Goiás, especificamente, o
governadoriável anunciou
que pretende fazer a implantação do Hospital Regional
em até três anos, assim como
fez em Aparecida de Goiânia
– onde foi prefeito e reeleito.
“Eu cresci numa cidade me-

Mendanha: “Governo virou as costas para os goianos que vivem na Região Metropolitana do Planalto”
tropolitana e sei quais são as
necessidades de quem vive
aqui. Quero ser o governador
que vai fazer o povo das cidades do entorno do DF terem
orgulho de viver em Goiás”,
pontuou Mendanha.
Contudo, a busca de Mendanha por apoio nesta região
não começou agora, mas sim
na pré-campanha, quando estava constantemente em Formosa, costurando alianças. Na
última semana, o ex-prefeito
dedicou cinco dias da agenda
da campanha para visitar as
cidades do entorno do DF e
outras próximas à região.
Segundo ele, “desenvolvi
por essa região um senso de
responsabilidade que me faz

querer estar sempre aqui. Eu
quero conversar, quero conhecer os problemas e ajudar
nas soluções. É claro que para
isso, preciso ser o governador,
mas serei um governador diferente do que está aí, eu quero
ser o governador do diálogo,
da sensibilidade, da atenção”.
Após ter passado pelo entorno do Distrito Federal, a
caravana da Coligação Estado
Inteligente chegou à região
metropolitana de Goiânia, reduto onde a disputa ao governo tem sido polarizada
com o atual governador Ronaldo Caiado (União Brasil).
Segundo a assessoria de
Gustavo Mendanha, em Hidrolândia somaram-se mais

de 1.500 automóveis em carreata na noite do último sábado (10/8). Ao todo 18 cidades e distritos goianos foram
visitados em três dias.
No domingo (11/8), Goiânia, Senador Canedo e Caldazinha receberam a presença de Gustavo, que estava
acompanhado dos candidatos
a vice-governador Heuler Cruvinel (Patriota) e ao senado,
João Campos (Republicanos).
"Estou muito feliz com o
carinho que estamos recebendo nas ruas. Só quem está
aberto ao diálogo, que é sensível ao clamor do povo, ouve
a resposta para o Estado que
queremos", disse Mendanha.
(Especial para O Hoje)
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Qual a nova juventude?
Renata Ankowski
Nos últimos anos temos visto o envelhecimento sendo tratado como um problema tanto
econômico quanto social no mundo todo. Quando
olhamos para países desenvolvidos, isso fica
evidente ao analisarmos o déficit de população
economicamente ativa e a grande necessidade
de assistência às pessoas idosas.
Entretanto, segundo um estudo recente divulgado pelo IBGE, a população economicamente
ativa -- entre 17 e 70 anos -- vem apresentando
aumento constante desde a década de 1990.
Mesmo que encarar o envelhecimento como
um problema seja estrutural, pois não estamos
adaptados a flexibilizar o ganho de idade como
algo normal e parte da sociedade, é possível
notar um grande avanço quando falamos de
valorização da experiência, longevidade e aumento da expectativa de vida.
O mercado de trabalho talvez tenha sido um
dia o grande vilão dessa história. Até pouco
tempo atrás, a experiência era facilmente descartada para a jovialidade nos recrutamentos.
O preconceito e a descriminação tomavam conta
dos departamentos responsáveis pelas contratações e afastava cada vez mais as pessoas com
mais idade do mercado de trabalho. Mas isso
tem mudado. Segundo o IBGE, em 2012, a porcentagem de indivíduos 60+ ativos era de 5,9%.
Já em 2018, o índice aumentou para 7,2%, o
que representa 7,5 milhões de idosos atuando
como força de trabalho no Brasil.
A atuação dos profissionais seniores está
em crescimento graças ao entendimento da
própria capacidade e da força de trabalho experiente. O preconceito é movido pela desinformação e ainda que o fator etário esteja associado à experiência e à sabedoria, por muito

tempo o “envelhecimento” foi tratado como
fragilidade e falta de autonomia.
Movimentos de empresas abrindo vagas afirmativas para pessoas com mais de 50 anos representam um chamado e uma necessidade de
mudança de pensamento do mercado focado
na inclusão de pessoas com mais idade, valorizando a experiência e oferecendo novas oportunidades para que essas pessoas se sintam
úteis e continuem no mercado de trabalho.
A questão da juventude está atrelada à criatividade e ao desejo de aprender, o tamanho do
nosso desejo de aprender é a vitalidade da juventude que a gente tem. Tornou-se comum vermos pessoas com mais idade sendo arrimo de família, começando novos cursos, mudando de área
de atuação, aprendendo coisas diferentes e ficando
economicamente ativas por muito mais tempo.
Tempos atrás era comum encontrarmos profissionais com mais de 30 anos na mesma empresa ou, até mesmo, aqueles que tiveram apenas um emprego a vida toda, marca registrada
a geração que ganhou o nome de Baby Boomer
(nascidos de 1940 a 1960).
Porém, com o aumento da expectativa de
vida relacionado ao Índice de Desenvolvimento
Humano, foi permitido ao ser humano se reinventar, mudar e recomeçar quantas vezes
for necessário. Afinal,
a nova juventude não
tem idade, não tem
validade e não tem
preconceito. O grande
X da questão está em
abrir espaço para que
Renata Ankowski é COO
todos possam se sende um grupo de comunitir pertencentes, úteis
cação e estratégias mule capazes.
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Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reconhecer
as sequelas provocadas na diáspora, tais como o
sequestro da humanidade, os castigos, a impossibilidade de culto aos orixás, o banzo e a morte, é promover o diálogo entre passado e presente, sob as
asas do pássaro africano, a fim de buscar o encontro
do indivíduo com o coletivo e possibilitar um futuro,
sustentado por bases mais justas e equitativas. A
estrutura vigente também corrobora para invisibilidade e permanente exclusão da população negra.
A abolição da escravatura não garantiu de fato a liberdade. Castigos corporais e outras humilhações
se fazem presentes quando um jovem negro é executado sumariamente, quando o imaginário coletivo
define o negro como perigoso e incapaz, quando a
cor da pele é uma sentença. É preciso conhecer e
combater qualquer medida que impeça o negro de
sonhar, de respirar, de viver.
Sandro Antunes
Firminópolis

CONTA PONTO

{

Marcelo Camargo / ABr

Tempos perturbadores,
de maniqueísmos
indesejáveis. O STF não
pode desconhecer essa
realidade. Até porque
tem sido alvo de ataques
injustos e reiterados
sob a pecha de um mal
compreendido ativismo
judicial por parte de
quem desconhece o
texto constitucional”
Rosa Weber, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), em discurso de
posse na tarde de segunda-feira (12)
como nova presidente do STF. Rosa
Weber foi ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TST) de 2006 a 2011,
quando foi nomeada ministra do Supremo. Tomou posse no dia 19 de dezembro do mesmo ano. E presidiu o
Tribunal Superior Eleitoral de 2018 a
2020. A presidente do STF faz aniversário de 74 anos no dia do primeiro
turno das eleições, em 2 de outubro,
e se aposenta na Corte ao completar
75 anos, em outubro de 2023.

INTERAJA CONOSCO

A retomada do mercado de
trabalho e da renda no Brasil
José Carlos Oliveira
O Brasil atingiu seu recorde histórico de
42.239.251 de empregos formais no mês de
julho de 2022, segundo dados apresentados
pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
A estimativa feita pelo governo em janeiro
de 2022 era de 1,5 milhão de empregos gerados
no ano. No mês de julho, passados apenas sete
meses, nós já superamos a expectativa, com
1.560.896 de novos empregados.
O crescimento do emprego vem acontecendo
em todas as regiões do País, Norte, Nordeste,
Sudeste, Centro-Oeste e Sul. No mês de julho,
os 27 Estados brasileiros tiveram saldo positivo,
sendo que seis Estados fecharam o mês tendo
criado mais de 10 mil novas vagas formais:
São Paulo (67.009), Minas Gerais (19.060), Paraná (16.090), Rio de Janeiro (13.434), Bahia
(13.318) e Ceará (10.108).
É possível observar que o semestre foi extremamente produtivo e que estamos no caminho
certo. O governo está dando segurança aos empresários e empreendedores, que acreditam
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Cordeiro

Bancas:

cada vez mais no mercado brasileiro.
Importante destacar também que houve crescimento de empregos criados nos cinco segmentos da economia: serviços (81.873), indústria
(50.503), comércio (38.574), construção civil
(32.082) e agropecuária (15.870), com efeitos
importantes na vida das pessoas.
O mês de julho é o segundo mês consecutivo
que o salário real de admissões cresce. Isso é muito
importante, pois o efeito desse crescimento influencia de maneira positiva na vida das pessoas.
Três fatores contribuíram para esse crescimento
importante: a queda da inflação, a participação da
indústria e a queda do desemprego. Essa é uma
vitória para o País, para
a população brasileira.
É possível observar o
ânimo dos cidadãos ao
andar pelo Brasil. Para
vencer é necessário trabalhar, perseverar e dar
sua parcela de contribuição à sociedade. Essa
José Carlos Oliveira é mianimação é fruto da renistro do Trabalho e Pretomada do emprego.
vidência
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@jornalohoje
a Petrobras anunciou nesta segunda-feira
(12/9) a redução em r$ 0,20 no valor do
gás liquefeito de petróleo (GlP), o gás de
cozinha, para as distribuidoras. Com isso,
o produto passa a valer r$ 4,03 por quilo,
e não r$ 4,23. segundo a estatal, o preço
de um botijão de 13 quilos passaria para r$
52,34, com uma redução média de r$ 2,60.
“é uma vergonha”, comentou o leitor.
Marquis Silva

M

@ohoje
em uma de suas visitas a sydney, na austrália, em 1986, a rainha elizabeth ii escreveu
uma carta para o prefeito e povo da cidade
que somente poderá ser aberta daqui 63
anos, isto é, no ano 2085. De acordo com informações relatadas pelo veículo britânico
“the Mirror“, a monarca deixou instruções
claras e objetivas ao futuro governante.
“Povo detalhista”, disse a leitora.
Magda Castro (@magda.castro.3591)

N

@jornalohoje
o final de semana foi pautado pela repercussão dos números. isso porque foram
divulgadas duas pesquisas de intenção de
voto na qual o governador ronaldo
Caiado (UB), candidato à reeleição, confirma o favoritismo menos de três semanas da eleição. a margem de diferença
entre o governador e o segundo colocado
é significativa em ambos os resultados
apresentados pelos institutos. “resultado
de quatro anos de muito trabalho mesmo
em meio a pandemia”, afirma a leitora.
Sinthia Luna (@sinthialuna)

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
são analisados os textos enviados, com foto e assinatura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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ECONOMIA

Marcello Casal Jr/ABr

Econômica
Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Estimativa feita para o ano de 2023 ficou em 5,17%

Mercado
ﬁnanceiro
reduz projeção
da inﬂação de
6,61% para 6,4%
A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada a inflação oficial do país, caiu de 6,61% para
6,4% neste ano. É a 13ª redução consecutiva da projeção.
A estimativa está no Boletim Focus de ontem (12), pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC),
com a expectativa de instituições para os principais indicadores econômicos.
Para 2023, a estimativa de inflação ficou em 5,17%.
Para 2024 e 2025, as previsões são de inflação em
3,47% e 3%, respectivamente.
A previsão para 2022 está acima da meta de inflação
que deve ser perseguida pelo BC. A meta, definida pelo
Conselho Monetário Nacional, é de 3,5% para este ano,
com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual
para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é
2,25% e o superior 5,25%.
Em agosto, a inflação teve novo recuo, de 0,36%,
após queda de 0,68% em julho. Com o resultado, o IPCA
acumula alta de 4,39% no ano e 8,73% em 12 meses, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Taxa de juros

Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central
usa como principal instrumento a taxa básica de juros,
a Selic, definida em 13,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom). A taxa está no maior nível
desde janeiro de 2017, quando também estava em
13,75% ao ano.
Para o mercado financeiro, a expectativa é de que a
Selic encerre o ano nesse patamar. Para o fim de 2023,
a estimativa é de que a taxa básica caia para 11,25% ao
ano. Já para 2024 e 2025, a previsão é de Selic em 8%
ao ano e 7,5% ao ano, respectivamente.
Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a
finalidade é conter a demanda aquecida, e isso causa
reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem
o crédito e estimulam a poupança. Desse modo, taxas
mais altas também podem dificultar a expansão da
economia. Além da taxa Selic, os bancos consideram
outros fatores na hora de definir os juros cobrados dos
consumidores, como risco de inadimplência, lucro e
despesas administrativas.
Quando o Copom reduz a Selic, a tendência é de
que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle da inflação
e estimulando a atividade econômica.

PIB e câmbio

As instituições financeiras consultadas pelo BC elevaram a projeção para o crescimento da economia brasileira
neste ano de 2,26% para 2,39%. Para 2023, a expectativa
para o Produto Interno Bruto (PIB) - a soma de todos os
bens e serviços produzidos no país - é de crescimento de
0,5%. Em 2024 e 2025, o mercado financeiro projeta expansão do PIB em 1,8% e 2%, respectivamente.
A expectativa para a cotação do dólar manteve-se
em R$ 5,20 para o final deste ano. Para o fim de 2023,
a previsão é de que a moeda americana também fique
nesse mesmo patamar.

EXPRESSA
A produção brasileira de grãos na safra 2021/22 está
estimada em 271,2 milhões de toneladas, um acréscimo
de quase 14,5 milhões de toneladas, quando comparada
ao ciclo anterior, como aponta o 12º Levantamento da
Safra de Grãos publicado pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab). “Embora tenha passado por adversidades climáticas em algumas regiões produtoras,
principalmente nos estados da região Sul do país, esta é
a maior colheita já registrada dentro da série histórica
de produção de grãos no Brasil”, ressalta o presidente
da Conab, Guilherme Ribeiro.
Principal produto cultivado, a soja teve o desenvolvimento marcado pelas altas temperaturas em importantes regiões produtoras, como as lavouras do
Paraná, Santa Catarina e em parte do Mato Grosso do
Sul. Essa condição climática adversa trouxe impacto
severo nas produtividades, influenciando na queda
da produção. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a
quebra registrada superou 50%.

Exportações da indústria ampliam
dependência do petróleo e do agro
O avanço acelerado das exportações realizadas pela indústria de transformação nos
primeiros oito meses deste ano esconde um
crescimento mais do que proporcional da
dependência do comércio externo no setor
do petróleo, seus derivados e de produtos
de base agropecuária, com destaque para
carnes, farelos e óleos de origem vegetal –
concentrados, neste caso, em derivados da
soja em grão. Numa tendência muito aproximada, as importações do setor de transformação industrial foram lideradas pelas
compras de combustíveis e lubrificantes e
de adubos e fertilizantes, com participação
muito menos relevante de itens que ajudam
a compor o investimento industrial.
As vendas externas da indústria brasileira de transformação, segundo dados do
Ministério da Economia, experimentaram
uma alta muito próxima de 31,2% na comparação entre os valores acumulados entre
janeiro e agosto deste ano frente ao mesmo
período do ano passado, subindo de pouco
mais do que US$ 91,414 bilhões para algo
em torno de US$ 119,927 bilhões. Entre os
dois períodos, as vendas registraram um
acréscimo muito próximo de US$ 28,513
bilhões. A participação do setor nas exportações totais do País elevou-se de 48,39%
para 53,33% e sua contribuição para o
avanço geral das vendas externas foi ainda
mais relevante, alcançando 79,23%. No

BALANÇO
t

2 Na soma até agosto, as
vendas externas de carnes,
farelos, óleos e outros derivados de origem vegetal ou
animal saíram de US$ 36,046
bilhões, em números aproximados, para US$ 45,072 bilhões, o que correspondeu a
um ganho de US$ 9,026 bilhões. Sua contribuição para
o aumento geral das exportações da indústria atingiu,
assim, algo perto de 31,7%.
Incluindo os combustíveis na
conta, a participação de ambos segmentos no aumento
geral das vendas externas da
indústria alcançou praticamente 70,18%. Se forem consideradas ainda as exportações de produtos industriais
a base de minerais metálicos
e não ferrosos, o percentual
avança para 77,29%.
2 Como sugerem os dados, a dependência das exportações da indústria de
transformação em relação
a recursos naturais tem se
aprofundado, apontando
uma incapacidade crescente do setor para disputar
mercados tecnologicamente
mais sofisticados, de maior
valor agregado e que ajudam a sustentar um crescimento mais duradouro e
de melhor qualidade.

total, o Brasil exportou praticamente US$
224,891 bilhões entre janeiro e agosto deste
ano, avançando 19,05% em relação aos
US$ 188,902 bilhões exportados nos mesmos
oito meses do ano passado (mais US$ 35,989
bilhões entre um período e outro).

Petróleo e derivados

A questão é que esses números têm sido
sustentados por setores associados ao ciclo
mais recente de elevação dos preços internacionais das commodities. As exportações
de combustíveis e lubrificantes, num exemplo, insufladas pelo aumento das cotações
do barril de petróleo e de seus derivados
especialmente no curso da guerra entre
Rússia e Ucrânia, subiram 44,4% naquela
mesma comparação, passando de quase
US$ 24,741 bilhões para US$ 35,724 bilhões,
somando mais US$ 10,983 bilhões à conta
do setor. A participação dos combustíveis
nas vendas externas totais da indústria
cresceu de 27,06% para 29,79% e, ainda assim, o segmento respondeu por US$ 38,52
a cada US$ 100 exportados a mais pelo
setor de transformação como um todo. A
fatia dos produtos com origem na agropecuária foi reduzida de 39,43% para 37,58%
entre janeiro e agosto de 2021 e igual intervalo deste ano, refletindo um ritmo de
crescimento menos intenso, numa variação
de 25,04% entre aqueles dois períodos.

2 Considerados todos os fatores, a hipótese é de um
crescimento de fôlego curto
para as exportações industriais, com duração equivalente ao ciclo de valorização
das commodities. O momento
recomendaria capitalizar esse
processo para financiar um
modelo de reconversão da
indústria em direção a formatos mais sustentáveis e
tecnologicamente mais avançados, assegurando uma integração autônoma e competitiva do País à cena industrial global – cenário amplamente desprezado pela
atual equipe econômica.
2 A indústria de transformação importou qualquer
coisa ao redor de US$ 160,583
bilhões nos oito primeiros
meses deste ano, correspondendo a um incremento de
29,57% na comparação com
US$ 123,936 bilhões importados entre janeiro e agosto
do ano passado. Sozinho, o
setor respondeu por 88,71%
de tudo o que o País importou até agosto deste ano, inferior aos 90,55% registrados
em idêntico intervalo de
2021. As compras externas
totais cresceram de US$
136,862 bilhões para US$
181,015 bilhões, num aumen-

to de 32,26%, puxado pelo
salto de 100,9% nas importações da indústria extrativa,
que, por sua vez, foram turbinadas pelas compras de
óleo bruto de petróleo.
2 O saldo negativo das indústrias de transformação,
em consequência, cresceu
25,01% entre aqueles mesmos períodos, saindo de US$
32,522 bilhões para quase
US$ 40,656 bilhões, o que
ajudou a reduzir o superávit
final da balança comercial
brasileira (exportações menos importações) de US$
52,039 bilhões para US$
43,875 bilhões, em baixa de
15,69% (menos US$ 8,164 bilhões). Na prática, quase toda
a queda deveu-se ao crescimento do rombo na balança
da indústria, já que o déficit
no setor aumentou em US$
8,134 bilhões.
2 No prato das importações,
a maiores contribuições vieram de combustíveis e lubrificantes e das compras de
adubos e fertilizantes, antecipadas pela indústria do setor
para fazer frente às necessidades do campo, antecipando-se a eventuais dificuldades
de suprimento motivadas pelo
conflito no leste da Europa.
(Especial para O Hoje)

Índice Nacional da Construção
Civil varia 0,58% em agosto
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) foi de
0,58% em agosto, caindo 0,90
ponto percentual em relação
ao mês anterior (1,48%). O
acumulado nos últimos doze
meses foi a 13,61%, um pouco
abaixo dos 14,07% registrados
nos doze meses imediatamente anteriores. No ano, o acumulado fechou em 9,74%. Já
em agosto de 2021, o índice
foi de 0,99%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado,
foi de R$ 1.661,85 em agosto,
sendo R$ 994,67 relativos aos
materiais e R$ 667,18 à mão
de obra. Em julho, o custo nacional fechou em R$ 1.652,27.

A parcela dos materiais
apresentou taxa de 0,69%, registrando queda tanto em relação ao mês anterior (1,38%),
como a agosto de 2021 (1,62%),
0,69 e 0,98 pontos percentuais
respectivamente. A taxa de
agosto representa o terceiro
menor índice de 2022.
Já a mão de obra apresentou taxa de 0,42%, caindo 1,20
pontos percentuais em relação
a julho (1,62%), apesar dos
acordos coletivos firmados
neste período. Comparando
com agosto do ano anterior
(0,08%), houve alta de 0,34
ponto percentual. De janeiro
a agosto de 2022, os acumulados fecharam em 9,31% (ma-

teriais) e 10,38% (mão de
obra). Os acumulados em doze
meses ficaram em 14,76%
(materiais) e 11,90% (mão de
obra), respectivamente.
A região Norte, com acordos coletivos firmados em
Rondônia e Amazonas, ficou
com a maior variação regional
em agosto, 1,43%. As demais
regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,22% (Nordeste), 0,49% (Sudeste), 0,72%
(Sul), e 1,08% (Centro-Oeste).
Os custos regionais, por
metro quadrado, foram: R$
1.645,35 (Norte); R$ 1.549,97
(Nordeste); R$ 1.732,44 (Sudeste); R$ 1.729,30 (Sul) e R$
1.676,13 (Centro-Oeste). (ABr)
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Candidatos ao governo têm olhar
voltado à agricultura familiar
Saiba mais
sobre o eixo do
agronegócio
no plano de
gestão dos
governadoriáveis
Francisco Costa
Entre as principais medidas
dos governadoriáveis de Goiás
no eixo do agronegócio está o
apoio à agricultura familiar.
Os candidatos também defendem a promoção do segmento
de forma sustentável, além de
melhorar as estruturas viárias
do Estado para beneficiar o
setor. Este, contudo, é um resumo de um dos pontos do
plano de gestão. O texto completo está disponível no site
Divulga Contas, do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).

Ronaldo Caiado

O governador Ronaldo
Caiado (União Brasil) propõe
“contribuir com políticas públicas consistentes para que
Goiás se torne uma referência
nacional em produtividade,
emprego de novas tecnologias
e sustentabilidade do Agro;
estimular o desenvolvimento
agropecuário em todas as regiões do Estado; apoiar a agricultura familiar e o cooperativismo”. Ele também defende
a promoção da difusão da tecnologia de bioinsumos e outras que favoreçam o agro
sustentável, bem como o fomento a irrigação por meio
de uma política de aproveitamento da água e mais.

Gustavo Mendanha

O candidato do Patriota
Gustavo Mendanha inseriu no
plano de gestão a implementação de um Plano Estadual
de Recuperação de Áreas Degradas em conjunto com o setor agropecuário, a realização
de um programa de apoio ao
agronegócio familiar, por meio
da estruturação de consórcios
e cooperativas, do estímulo
ao cultivo de produtos com
alto valor agregado e mais. E,

Candidatos defendem a promoção sustentável do segmento, além de melhorar as estruturas viárias do Estado para beneficiar o setor
ainda, programas de apoio ao
médio e pequeno produtor
com novas tecnologias agrícolas para aumentar a produtividade, capacitação e ampliação de programas de regularização fundiária.

Major Vitor Hugo

Em seu plano, major Vitor
Hugo (PL) se compromete a
realizar o desenvolvimento
regional, o fortalecimento da
infraestrutura de transporte
rodoviário e de escoamento,
a criação de um polo de pesquisa e desenvolvimento para
incrementar a eficiência do
agro, além de incentivas a
produção e consumo de pescados goianos. Ele também
quer garantir o acesso a financiamento para agricultores familiares, implantar feiras municipais e um plano de
conservação e utilização de
nascentes e mananciais aquíferos, além de outras coisas.

Wolmir Amado

O petista Wolmir Amado,
por sua vez, tem como propostas refundar a Empresa

Goiana de Pesquisa Agropecuária (Emgopa) e redefinir
o papel da Agência Goiana
de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa
Agropecuária (Emater) para
gerar ciência, inovação e tecnologia para a agricultura
familiar e incentivar o agronegócio sustentável.

Cíntia Dias

Cíntia Dias (PSOL) destaca
a criação de uma estrutura
estatal para garantir o desenvolvimento e fortalecimento
da agricultura familiar, bem
como um sistema estadual de
inovação para o segmento,
com dotação orçamentária
própria. Ela também propõe
a criação de Escolas do Campo, com dinâmicas próprias
a depender da realidade para
o desenvolvimento da atividade rural e agrícola. A pessolista quer, ainda, a fundação
da Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, além da criação de sistemas alimentares sustentáveis
como ênfase na agroecologia
ecossustentável, etc.

Professor Pantaleão

No tópico “desenvolvimento agrário”, o professor
Reinaldo Pantaleão (UP) fala
em priorizar a fiscalização e
combate aos trabalhos análogos à escravidão, garantia
do acesso à terra com crédito
para quem nela trabalhe, regularizar e tirar a terra das
mãos de grileiros, capacitar
agricultores na perspectiva
agroecológica, consolidar a
avançar na reforma agrária
e na demarcação de terras
indígenas e quilombolas, dar
crédito e realizar políticas
de comercialização para famílias assentadas e pequenos
proprietários e mais.

Edigar Diniz

Edigar Diniz (Novo) diz
que irá divulgar no Brasil e
exterior o agro goiano como
exemplo ambiental e social.
Ele também afirma que criará uma certificação nesse
sentido para os empreendimentos com boas práticas.
O candidato ainda defende
a melhoria da infraestrutura
da capacidade rodoviária, o

combate à criminalidade no
campo e à invasão de terras,
a modernização dos processos de licenciamento ambiental e mais.

Professora Helga

Entre outras coisas, a professora Helga Martins (PCB)
inclui em seu plano “estimular
a reforma agrária sob controle
das organizações dos trabalhadores, de forma a democratizar a terra”, realizar a
promoção de política agrícola
e agrária voltada para a produção de alimentos para o
mercado interno, fomento a
agricultura familiar e a agroecologia para implementar uma
política de segurança alimentar
e nutricional em toda a rede
pública de ensino, etc. E ainda:
desapropriação de todas as
terras improdutivas e latifúndios em geral, e de empresas
que utilizam mão de obra análoga à escravidão; criação de
um estatuto do campo; criar
programas de qualificação
agrícola; liminar o uso de agrotóxicos, dentre outras coisas.
(Especial para O Hoje)

MUDANÇA NO SUPREMO

Rosa Weber se torna 3ª mulher presidente do STF
A ministra Rosa Weber assumiu, nesta segunda-feira (12),
a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Ela é a terceira mulher a ocupar
o mais alto posto do Poder Judiciário brasileiro, ao qual chega
após 46 anos de carreira na magistratura. O ministro Luís Roberto Barroso será empossado
como vice-presidente.
Gaúcha de Porto Alegre (RS),
Rosa Weber ingressou na magistratura em 1976, como juíza
do Trabalho substituta. Ao ser
eleita, afirmou que pretende
desempenhar a função com
serenidade e apoio dos demais
ministros, sempre na defesa
da integridade e da soberania
da Constituição e do regime
democrático.
Rosa Weber graduou-se em
Ciências Jurídicas e Sociais pela
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) em 1971.
Foi juíza do trabalho de 1976 a

1991 e integrou o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região
(RS) de 1991 a 2006. Presidiu o
TRT-4 no biênio de 2001 a 2003.
De 2006 a 2011, foi ministra do
Tribunal Superior do Trabalho
(TST), até ser nomeada para o
STF, onde tomou posse em
19/12/2011. Ela presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
de 2018 a 2020 e é autora de diversos artigos.
Em quase 11 anos de atuação
no Supremo Tribunal Federal
(STF), a ministra Rosa Weber relatou processos com grande impacto sobre matéria ambiental,
transparência, fiscalização de
agentes públicos e proteção a garantias fundamentais.
Entre os casos estão as Ações
Direta de Inconstitucionalidade
(ADIs) 3406 e 3470, em que o
Plenário validou lei do Estado
do Rio de Janeiro que trata da
substituição progressiva dos produtos contendo amianto branco
em seu território. Na ocasião, a

Fellipe Sampaio / SCO STF

Nova presidente do STF esteve à frente de ações com impacto
sobre diversas áreas do direito e com repercussão política e social
Corte reafirmou a inconstitucionalidade de dispositivo de lei federal que permitia o amianto
crisotila no país. Em seu voto, a
ministra destacou que a lei fluminense se pauta pelo princípio
da precaução e demonstra preocupação com o meio ambiente e
a saúde humana.
O Plenário também seguiu a
relatora ao referendar liminar,

deferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 854, que autorizou a continuidade das emendas de relator ao Orçamento da
União, condicionando sua execução à observância das regras
de transparência do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.
A suspensão da execução dessas
parcelas, segundo a ministra,

prejudicaria o cumprimento de
programações orçamentárias vinculadas à prestação de serviços
públicos essenciais à população.
Outro julgamento de destaque
foi o da ADI 5755, quando o STF
declarou a inconstitucionalidade
do cancelamento de precatórios
e Requisições de Pequeno Valor
(RPV) federais que não forem
resgatados no prazo de dois anos.
Para a relatora, essa restrição
não está prevista na disciplina
constitucional sobre a matéria.
Também com base no entendimento da ministra Rosa Weber,
o Plenário estabeleceu que a requisição de dados bancários e
fiscais considerados imprescindíveis pelo corregedor nacional
de Justiça é constitucional, mediante decisão fundamentada e
baseada em indícios concretos
da prática do ato investigado
(ADI 4709). Segundo a ministra,
o STF reconhece o status constitucional do sigilo fiscal, mas não
como direito absoluto. (STF)
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Que democracia?

Apenas o candidato do PCO, Antônio Paixão,
foi indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral

Nove dos dez
nomes ao Senado
por Goiás têm
registros deferidos
Nove dos dez nomes ao Senado por Goiás tiveram
os registros deferidos. Apenas o candidato do PCO
Antônio Paixão foi indeferido pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). O motivo foi “ausência de requisito
de registro” por causa de filiação fora do prazo – ele
deveria filiar em abril, mas só o fez em agosto,
segundo a Justiça Eleitoral.
O último a ter o registro deferido foi deputado federal delegado Waldir (União Brasil). Até a tarde de
domingo (11) ele ainda aguardava julgamento do TSE.
Levantamento divulgado no último sábado (10)
do Goiás Pesquisas/Mais Goiás mostra o delegado
Waldir com 18,57% das intenções de votos. O ex-senador Wilder Morais (PL) aparece em segundo, com
16,67%, enquanto o ex-governador Marconi Perillo
(PSDB), 16,48%. Depois deles: Alexandre Baldy (PP),
11,71%; João Campos (Republicanos), 6,1%; Leonardo
Rizzo (Novo), 2,86%; Denise Carvalho (PCdoB), 2,57%;
Vilmar Rocha (PSD), 2,57%; e Manu Jacob (PSOL),
com 1,14%.
O levantamento ouviu 1.050 eleitores de 5 a 8 de
setembro de 2022 e tem margem de erro de 3,02
pontos percentuais para mais ou para menos, com
intervalo de confiança é de 95%. Os registros no TSE
são BR-00200/2022 e GO-04869/2022. (Francisco Costa,
especial para O Hoje)

Faltam 19 dias para o 1º turno da eleição e a
maioria dos candidatos está sem dinheiro do fundo
eleitoral para investir na campanha, revela levantamento do Instituto Millenium: 59% dos candidatos
aptos até o momento não receberam recursos. Enquanto cerca de 3,4% dos candidatos receberam o
equivalente a 90,7 % dos recursos do fundão distribuídos. Ou seja, 950 candidatos tiveram acesso a R$
2,5 bilhões. O estudo é baseado em informações divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Carga cara

As estradas do Brasil continuam um perigo, pelos
novos números da Federação Nacional de Seguros
Gerais. A busca pela proteção das cargas transportadas
registrou um dos maiores crescimentos no 1º semestre.
Os prêmios arrecadados por este seguro chegaram a
R$ 2,6 bilhões, com expansão de 22,3% frente ao
mesmo período de 2021.

Generou limpou

Feudo de partidos como PTB, MDB e PT por anos,
com registros seguidos nas páginas policiais, os Correios sofreram uma limpa sob comando do general
Floriano Peixoto, que assumiu no governo de Bolsonaro. A estatal, na lista de privatização, agora está
superavitária em bilhões por ano. E começou a pagar
bônus de R$ 400 a diretores e algo em torno de R$
100 a funcionários. Isso não acontecia há 10 anos.

Há quem pague

Um anúncio de empty
leg (trecho vazio) da táxi
aéreo VistaJet, que circulou
por dias grupos de whatsapp, mostra que está aquecido o mercado dos milionários. A empresa ofereceu
o jato Global 6000 para trecho Los Angeles-Guarulhos
no feriado do dia 7 de Setembro a R$ 667 mil. E houve consultas.

Azul é o saldo

Candidato a deputado no
Maranhão, o cantor Manoel
Gomes – aquele que ficou
famoso pela música ‘Caneta
azul’ – provou que a boçalidade da letra rendeu na
conta. O ex-vigia de fazenda,
que nem tinha casa própria,
declarou R$ 542 mil em
bens ao TSE. E tem poupança de R$ 211 mil na Caixa,
banco para o qual fez propaganda de TV.

Florestas no SOS

A floresta grita por socorro. A proposta da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) que define
requisitos e procedimentos
para combate a incêndios
florestais foi aprovada pela
Organização Internacional
de Normalização e a norma
começará a ser discutida no
próximo mês pelo Comitê
da ISO. O mês de agosto registrou 1.661 km² de desmatamento no Brasil, aumento de 81% em relação
ao mesmo período de 2021,
segundo Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais. (Especial para O Hoje)

Nota técnica detalha principais pontos
da proposta de Orçamento de 2023
Reprodução

Um dos temas
analisados é o
financiamento da
cultura, que não
tem recursos
suficientes para
as leis de apoio
ao setor
Nota técnica divulgada pelas consultorias de Orçamento
da Câmara dos Deputados e
do Senado detalha os principais pontos da proposta de
Lei Orçamentária Anual
(LOA) de 2023 (PLN 32/22).
Um dos temas analisados é o
financiamento da cultura. A
nota técnica mostra que, com
base na Medida Provisória
1135/22, editada em agosto,
o governo não previu recursos suficientes para o atendimento às leis Aldir Blanc 2
(Lei 14.399/22) e Paulo Gustavo (Lei Complementar
195/22), ambas de apoio à cultura em razão da pandemia.
Foram previstos R$ 300
milhões para cada uma das
leis, quando a dotação necessária para a Paulo Gustavo
seria de R$ 3,8 bilhões. Para
a Aldir Blanc 2, a ideia era
repassar R$ 3 bilhões para
estados e municípios a partir
de 2023, mas a MP permitiu
que essa transferência ocorra
apenas a partir de 2024.

a aprovação em Plenário com
as discussões, com as emendas,
vai produzir um projeto adequado para 2023”, declarou.

Investimentos

Foram previstos R$ 300 milhões para as leis, quando seriam necessários R$ 3,8 bi para a Paulo Gustavo
A dotação prevista no Orçamento de 2023, segundo a
nota, foi alocada nas chamadas “emendas de relator” e
ainda depende, portanto, do
parecer do senador Marcelo
Castro (MDB-PI), relator do
Orçamento.
Não foram previstos, além
disso, recursos para uma indenização a empresas do setor de eventos que tiveram
redução de faturamento na
pandemia (Lei 14.148/21, que
criou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de
Eventos - Perse).
Vice-líder do PCdoB e integrante da Comissão de Cultura
da Câmara, a deputada Alice
Portugal (PCdoB-BA) disse que

vai buscar recompor os recursos para a cultura. “A Lei
Paulo Gustavo, oriunda do Senado, usa o fundo do audiovisual para fortalecer emergencialmente a cultura; e a
lei Aldir Blanc garante orçamentariamente a perenidade
de uma política para a cultura
como política de Estado. Nós
não podemos aceitar essa
agressão à cultura”, afirmou.

Ciência e tecnologia

A nota também destaca
que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico teve R$ 4,2 bilhões alocados em reserva de
contingência por causa de outra MP editada em agosto (MP

1136/22). O total representa
42% das receitas do fundo.

Equilíbrio das contas

Vice-líder do União Brasil
e integrante da Comissão Mista
de Orçamento, o deputado General Peternelli (União-SP) avalia que o governo busca o equilíbrio das contas. “Ele tem previsão de um déficit de R$ 63,7
bilhões. Ou seja, nós vamos
gastar mais do que o arrecadado. Mas é importante que,
em 2019, a previsão foi de gastar mais R$ 130 bilhões. Ou
seja, nós estamos aos poucos
diminuindo a diferença do que
se arrecada para o que se gasta.
Acredito que o debate na Comissão Mista de Orçamento e

A nota técnica das consultorias de Orçamento detalha
que os investimentos previstos com recursos do Orçamento pagos por impostos é
de apenas R$ 22,4 bilhões
para 2023 contra R$ 45,2 bilhões autorizados para 2022,
uma redução de mais de 50%.
Mas a nota ressalva que a
destinação dos recursos de
emendas parlamentares deve
atenuar essa queda.
Outra informação constante
da nota é a de que o montante
que fere a chamada regra de
ouro, de R$ 89,2 bilhões, está
sendo direcionado para o pagamento de benefícios previdenciários no Orçamento de
2023. Este total ainda depende
de uma autorização do Congresso para ser utilizado porque fere limite constitucional.
A regra de ouro estipula
limites para que as operações
de crédito sejam usadas para
pagar despesas correntes. A
ideia é que o governo só deveria se endividar para cobrir
gastos com investimentos.
A nota ainda destaca que
houve queda expressiva da
despesa de ministérios como
Desenvolvimento Regional
(49,3%); Mulher, Família e Direitos Humanos (37,2%) e Ciência, Tecnologia e Inovações
(19%). (Agência Câmara)
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muiTo passivo
Felipe Dalke/Coritiba FBC

Eduardo Baptista
lamenta
passividade
ofensiva do
Atlético em derrota
para o Coritiba
Breno Modesto
No último domingo (11), o
Atlético Goianiense viu sua situação no Campeonato Brasileiro ficar ainda mais complicada. Isso porque, jogando fora
de casa, o time comandado
pelo técnico Eduardo Baptista
foi derrotado pelo Coritiba. No
Estádio Couto Pereira, o Dragão
foi superado pelo Coxa por 2
a 0 e viu a distância para a
equipe paranaense, primeira
fora da zona de rebaixamento,
aumentar para seis pontos.
Após o fim do confronto,
o comandante rubro-negro
que sua equipe é melhor que
o Coxa e que foi superior aos
paranaenses durante a partida. No entanto, segundo
Eduardo, um fato que foi determinante para o resultado
negativo foi o não aproveitamento das chances criadas.
Além disso, Baptista disse que
é preciso olhar para frente,
pois ainda restam 12 rodadas
para tentar escapar da queda
para a Série B.
“O Campeonato Brasileiro
é sempre muito difícil, independentemente da posição
do seu adversário. Foi um
jogo muito difícil. Eu vejo
que, hoje (domingo), o Atlético
Goianiense foi superior ao
Coritiba. Buscamos o gol, tivemos as melhores chances,

No domingo (11),
o Atlético
Goianiense foi
derrotado pelo
Coritiba por
2 a 0, no Estádio
Couto Pereira

DIVISÃO DE ACESSO

o maior volume de jogo, mas
pecamos um pouco nas finalizações. Talvez, tenha faltado
entrar na área, porque a bola
“transitou” na área do Coritiba quatro ou cinco vezes. E
nós fomos muito passivos nisso. Temos que trabalhar. Isso
é treinamento. Então, temos
que ajustar essa postura. E
tomamos mais dois gols de
cabeça. Temos que fazer alguns ajustes nos encaixes de
área. Se tivermos uma postura parecida com essa (do
jogo contra o Coritiba), mas
com um pouquinho mais de
agressividade dentro da área,
conseguiremos produzir melhor e achar os gols. Ainda

faltam 12 rodadas. Não adianta ficar olhando para a tabela.
Temos que vencer o próximo
jogo. O próximo jogo vai ser
sempre o mais importante,
disse Eduardo Baptista.
Outro ponto abordado por
Eduardo Baptista em sua entrevista coletiva foi sua expulsão, no finalzinho do jogo.
De acordo com o treinador,
foi a primeira vez que isso
aconteceu em sua carreira e
o motivo foi uma cobrança
feita ao quarto árbitro para
que usasse o mesmo critério
para as duas equipes.
“É a primeira expulsão da
minha carreira. Eu nunca tinha sido expulso. Eu só cobrei

o quarto árbitro sobre o lance
do Jorginho, que apesar de
ter sido do outro lado do campo, foi na minha frente. Eu
fui cobrar que ele deveria
usar o mesmo critério para
os dois lados. Foi um lance
temerário, que cabia até o
uso do VAR. Já tinha tido um
lance muito parecido, no primeiro tempo, com o Shaylon.
O volante do Coritiba dá um
carrinho e acerta o Shaylon.
E ele não deu nem falta. Aí,
eu fui cobrar. Perguntei se algum jogador teria que ter a
perna quebrada para que ele
tomasse uma atitude. E foi
isso”, explicou Eduardo Baptista. (Especial para O Hoje)

GOIÁS

Goiás EC

Goiânia derrota o
Jaraguá e assume
vice-liderança
No jogo que fechou
a sétima e última rodada do primeiro turno da Divisão de Acesso do Campeonato
Goiano, o Goiânia conquistou uma vitória
importante. Jogando
fora de casa, o Galo
Carijó derrotou o Jaraguá por 1 a 0 e assumiu a vice-liderança
da competição, que
pertencia à Anapolina.
A vitória alvinegra veio
com um gol de Gabriel
Jordan, aos 46 minutos
do segundo tempo.
Com o revés, o Gavião da Serra se aproximou da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, os clubes
voltam a se enfrentar.
Desta vez, em Goiânia.
O jogo, que abre a oitava rodada, acontece
no próximo sábado
(17), às 16h, no Estádio
Olímpico.

Outros resultados

A rodada foi aberta
no fim de semana. No
sábado (10), o Inhumas venceu mais uma
e se isolou ainda mais
na liderança da competição estadual. Fora
de casa, o Pantera venceu o Cerrado por 2 a
0, com gols de Wembley e Lucas Gabriel.
Com os três pontos
conquistados, o time

da cidade de Inhumas
foi aos 16, abrindo três
para o Jaraguá, que
aparece na vice-liderança. Já a equipe de
Aparecida de Goiânia,
que é a única que ainda não venceu no torneio, se manteve na
última colocação.
Ainda no sábado
(10), a Anapolina fez
valer o mando de campo e venceu a Evangélica pelo placar de 2 a
1. Jefferson Maranhão
e Esquerdinha marcaram para a Rubra, enquanto que Juninho
descontou para o time
de Guapó. A Xata chegou aos 12 pontos ganhos, ocupando a terceira posição na tabela.
Já a Evangélica é a
quarta, com dois pontos a menos.
No domingo (11), o
Aparecida venceu
mais uma. Longe de
seus domínios, o Leão
bateu o Itumbiara. No
Estádio Gilmar Alves,
na cidade de Bom Jesus de Goiás, o time
de Aparecida de Goiânia conquistou o triunfo com gols de Izael e
Assuério. Walter fez o
de honra para os donos da casa. A vitória
foi a segunda consecutiva do Aparecida.
(Breno Modesto, especial para O Hoje)

Técnico do Verdão exaltou o elenco, já há cinco jogos sem perder, após o empate diante do Flamengo

Sem falar de arbitragem, Jair

Ventura exalta elenco após empate
Após empatar com o Flamengo em 1 a 1 no último domingo (11) na Serrinha, o técnico do Goiás, Jair Ventura,
preferiu não falar sobre a arbitragem - bastante questionada no lance em que foi marcado o gol do empate do rubro-negro em coletiva de imprensa, mas aproveitou a
oportunidade para ressaltar
o trabalho de sua equipe.
“Não vou falar de arbitragem porque tenho que exaltar
meu elenco. Estamos há cinco
jogos invictos, sendo três vitórias nesses cinco jogos, jogamos contra o Atlético-MG
e Santos fora de casa e hoje
empatamos com o finalista

da Libertadores, então só
exalto meus atletas, que foram valentes. O Flamengo
teve mais posse (de bola) é
verdade, mas pouco criaram
também, Tadeu só fez uma
defesa difícil, tivemos algumas chances claras de ter matado o jogo, acho que deixo a
arbitragem para quem tem
que comentá-la”, declarou.
Questionado sobre o empate ter sido um bom resultado
diante do Flamengo, o técnico
foi enfático. “Acredito que pelo
decorrer do jogo, não. Antes
do jogo, se falassem que iríamos empatar com um dos melhores elencos do futebol brasileiro, não seria um resultado

ruim. Mas, quando você sai
na frente e toma um gol no finalzinho, do jeito que foi, fica
aquela sensação de querer algo
a mais dentro do jogo. Aqui
foi mais um jogo equilibrado
onde a gente sabe que ele foi
definido fora das quatro linhas,
e que aí não tem como nós, eu
e os jogadores, resolvermos”
pontuou.

Próximos jogos

O Goiás volta a entrar em
campo no próximo domingo
(18), às 11h. O Esmeraldino
enfrentará o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid. (Maiara Dal Bosco, especial para O Hoje)
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Para o volante Sousa, que chegou ao clube em julho como reforço para a temporada, equipe precisa seguir focada para o confronto do próximo sábado (17)

Vila Nova FC

“Grupo esTá focado em sair
do Z4”, aﬁrma volante Sousa
Maiara Dal Bosco
Até enfrentar o Brusque,
no próximo sábado (17), o Vila
Nova ainda tem alguns dias
de preparação pela frente. Para
o volante Sousa, que chegou
ao clube em julho como reforço
para a temporada, a equipe
precisa seguir focada para o
confronto, que o jogador projeta como difícil.
“Dependemos novamente
de nós para sair da zona de
rebaixamento. Temos a chance,
então temos que trabalhar durante esses dias para viajar
para Brusque e buscar fazer
um grande jogo. Sabemos que
vai ser difícil, mas que a gente
possa voltar com um resultado

Atleta projeta jogo difícil diante do Brusque, mas
garante que equipe está trabalhando bastante
para o confronto que pode tirar o Tigre do Z4
positivo e tirando o Vila Nova
do Z4”, afirmou Sousa.
O atleta detalha que a ansiedade pela próxima partida
sempre é grande, mas, depois
de uma vitória, como é o caso,
o sentimento aumenta ainda
mais, por ser um jogo que é
um confronto direto. “A gente
vai buscar esse resultado e espero que essa ansiedade esteja
dentro de todos, mas que não
seja para atrapalhar nosso gru-

po, porque é um grupo bastante experiente e que está focado num só trabalho, que é
sair da zona de rebaixamento”,
pontuou o volante.
Sousa ressalta que um bom
resultado diante do Brusque é
importante porque há muitas
equipes que estão próximas
na classificação. “A gente conseguindo um resultado positivo
em Brusque, creio que já conseguimos deixar essa zona de

rebaixamento, então vamos
lutar por isso”, garantiu.

junto com o Allan Aal hoje,
para a equipe ter evolução.
Todos os profissionais que passaram aqui foram bons, e aos
poucos, vão agregando. Sempre tem um pouco de cada um
e o Allan é um cara que entende da competição e acredita
no modelo de jogo dele”, afirmou Sousa.

Allan Aal

Situação na Série B

O volante vilanovense também avalia a importância do
trabalho do técnico Allan Aal
à frente do Vila Nova, ponderando ainda o trabalho dos
técnicos que passaram pelo
clube anteriormente. “Acredito
que um pouquinho do trabalho
de cada técnico agregou, aqui,

Com nove jogos a serem disputados até o final da Série B, o
Vila Nova é, neste momento, o
17º colocado na competição, com
31 pontos conquistados. Até aqui,
o Tigre soma cinco vitórias, 16
empates e oito derrotas, totalizando um aproveitamento de
35%. (Especial para O Hoje)
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Em setembro deste ano foram registrados 549 incêndios urbanos e 234 queimadas em áreas florestais. No ano passado foram 401 urbanos contra 2.261 florestais

Incêndios urbanos crescem
36,9% em relação ao ano passado
O mês de agosto bateu o recorde anual, até o momento, com 1.593 casos
Fotos: Corpo de Bombeiros

Sabrina Vilela
Dados disponibilizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Goiás (CBM-GO) , solicitados por
meio da Lei de Acesso à Informação
(LAI), apontam que somente nos
oito primeiros dias de setembro,
cerca de 549 incêndios urbanos foram notificados. Durante todo o mês
de setembro de 2021, 401 ocorrências do tipo foram registradas. O
mês de agosto bateu o recorde anual,
até o momento, com 1.593 casos. O
mês com menor registro foi o mês
de fevereiro com 192.
Em setembro deste ano foram
registrados 549 incêndios urbanos
e 234 florestais. No ano passado foram 401 urbanos contra 2.261 florestais. Os incêndios urbanos são
qualquer incêndio que ocorra em
alguma estrutura física localizada
dentro da cidade, em uma região
urbana ou adjacentes, conforme destaca o capitão Alisson Oliveira.
O acréscimo foi mais de 36,9%, e
para a justificativa são levados em
consideração dois fatores. “Os meses
de agosto, setembro e outubro são
de estiagem , de temperaturas altas,
período muito seco, então é normal
que tenham incêndios tanto florestais como urbanos. Outro fator é a
urbanização”, aponta Oliveira.
Segundo o capitão existem formas de prevenção no que se refere
aos incêndios, principalmente em
postos comerciais, como estar em
dia com o certificado de combate
ao incêndio urbano em situações
de pânico e ter alvará da prefeitura.
Outro ponto salientado por Oliveira
é o perigo em torno das estruturas
elétricas, que na maioria dos casos
são verificadas apenas em caso de
problemas. “O correto é verificar a
adequação de eletricidade das edificações a cada dois anos”
Ele dá dicas simples para prevenção, mas que podem evitar muitos problemas. Oliveira chama a
atenção também para a “mania” de
deixar aparelhos eletrônicos conectados na tomada em funcionamento,
como aparelhos celulares e ventiladores. “O celular colocado debaixo
do travesseiro pode ter um incêndio
em superfície e profundidade. Os
isqueiros deixados de fácil acesso,
velas, produtos químicos - como o

álcool em gel - deixados próximos
de crianças causam incêndios e por
isso tivemos várias ocorrências causadas por problemas domésticos”.
Contudo, Oliveira acentua que
assim que a população ver qualquer
foco de incêndio tem que entrar em
contato imediatamente com o Corpo
de Bombeiros porque quanto antes
a corporação chegar no local, mais
chances terá de controlar o incêndio.
Ele ressalta ainda que a maior
parte da demanda atendida é com
relação a edificações mais baixas.
Os passos necessários em início de
incêndio são manter a calma, procurar isolar a área da melhor maneira possível - caso saiba fazê-lo e entrar em contato com os veículos
de emergência por meio do 193, 192
ou o Corpo de Bombeiros.

Incêndio em moradias

O Corpo de Bombeiros atendeu
uma ocorrência no último domingo,11,
em um incêndio no 24º andar de um
edifício do setor Leste Universitário,
região central de Goiânia. Segundo a
corporação, a causa teria sido um
curto circuito em uma geladeira.
Para conter as chamas, oito viaturas foram empenhadas. Policiais
militares conseguiram se deslocar
primeiro e realizaram o rescaldo fase de localização dos focos de fogo
escondidos ou brasas que poderão
tornar-se novos focos - até a chegada
dos bombeiros. O apartamento ainda
teve foco de incêndio nesta segunda-feira, 12. O prédio permanece
interditado pela Defesa Civil para
evitar possíveis desabamentos nas
estruturas e permanece ainda sem
previsão de liberação.
No mesmo dia uma residência
também pegou fogo no setor Jardim
Itapuã, em Aparecida de Goiânia.
Houve deslocamento de bombeiros
militares do 7º BBM de Aparecida
de Goiânia, e 8º BBM de Goiânia.
Ao todo foram empenhadas três viaturas e nove militares.
O incêndio estava confinado em
um dos quartos da residência. Os
militares realizaram a abertura
das janelas, retiraram o botijão de
GLP e combateram o incêndio com
2 mil litros de água. A dona da
casa teve crise de ansiedade e desmaio e foi atendida no local. (Especial para O Hoje)

Os incêndios urbanos são qualquer incêndio que ocorra em alguma estrutura
física localizada dentro da cidade, em uma região urbana ou adjacente
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Sócio devedor pode impugnar
desconsideração de personalidade jurídica
Projeto leva desenvolvimento por meio da música

Crianças de
CMEIs de Goiânia
recebem concertos
de música clássica
As crianças que integram os centros municipais de
Educação Infantil (CMEIs) de Goiânia terão a oportunidade, a partir desta segunda-feira (12), de ter contato
de perto com a música clássica. Com repertório inteiramente inspirado no cancioneiro infantil brasileiro,
os concertos estão programados até terça-feira (13).
A iniciativa faz parte de projeto educacional para
levar desenvolvimento por meio da música, e inclui
ações de capacitação dos profissionais voltados à educação e desenvolvimento humano.
O projeto Concertante vem ocorrendo há três anos
no Rio de Janeiro e chegou à capital do estado de Goiás,
com palestras e concertos. Em dois dias, quatro CMEIs
irão receber capacitações e concertos musicais voltadas
para crianças até 6 anos. Os principais objetivos do
projeto são proporcionar a crianças da primeira infância
novas formas de ouvir, ver e sentir a música, ampliar
a escuta, valorizar o silêncio, perceber o diálogo entre
os instrumentos, além de observar, perceber e escutar
a música a partir de outros ângulos.
“Através da sensibilização da música, a criança pode
trabalhar a sua expressão criadora, pode trabalhar a
sua identidade, a sua cultura, e pode, principalmente,
se expressar ou trabalhar a sua escuta do mundo, compreender a paisagem sonora que a gente vive, interferir
nessa paisagem sonora, e, principalmente, extravasar
toda arte que tem dentro dela”, disse Adriana Rodrigues,
que é doutora em música, professora do Conservatório
Brasileiro de Música do Centro Universitário do Rio de
Janeiro e da UniRio. Ela também é presidente do Foro
Latino Americano de Educácion Musical.
A programação prevê também a apresentação do Palhaço Adamastor, interpretado pelo ator Guilherme Miranda. Longe da formalidade, a apresentação não será
feita em palco, mas em meio a uma roda de crianças
para gerar a proximidade e a interação com a música.
Muito além da diversão, o objetivo do projeto é tornar a
musicalidade um instrumento presente na educação das
crianças da primeira infância, disse a musicista Adriana
Rodrigues, coordenadora técnica e musical do projeto.
O projeto visa também proporcionar experiência com
a música, na formação dos profissionais que atuam nos
CMEIs. Serão capacitações abertas aos pais, acompanhantes, professores e cuidadores. Para contribuir com
a formação acadêmica, estudantes de cursos voltados à
música da Universidade Federal de Goiás tiveram a oportunidade de se candidatar a monitores dos concertos.
Os encontros ocorrerão nos CMEIs: Jardim América,
Evangelina, Minervina e Goiânia Viva. Cada unidade
receberá um concerto com um quarteto de músicos
profissionais: a cantora soprano Ana Flávia Albuquerque; Kamilla Couto (flauta) e Ana Claudia Nunes (Violoncelo) e o maestro Marcos Vinícius Vianna. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)

PROGRAMAÇÃO
1 - ConCerto no CMeI Jd. AMérICA
2 data/horário: 12/09/2022, das 9h às 10h.
2 Local: CMeI Jd. América. rua C-145, esquina com praça C-164,
Jardim América, Goiânia

2 - ConCerto no CMe evAnGeLInA
2 data/horário: 12/09/2022, das 15h30 às 16h30.
2 Local: CMeI evangelina. estr. 115, número 316 - Chácaras recreio
São Joaquim, Goiânia

3 - ConCerto no CMeI MInervInA
2 data/horário: 13/09/2022, das 8h30 às 9h30.
2 Local: CMeI Minervina. rua Sr.38, St. recanto das Minas Gerais,
Goiânia

4 - ConCerto no CMeI GoIânIA vIvA
2 data/horário: 13/09/2022, das 16h às 17h.
2 Local: CMeI Goiânia viva. rua Gv23, esquina com a Gv22,
residencial Goiânia viva, Goiânia

A Terceira Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), por unanimidade, decidiu
que o sócio devedor possui legitimidade e
interesse recursal para impugnar a decisão
que deferiu o pedido de desconsideração
inversa da personalidade jurídica das empresas de que participa. O colegiado deu
parcial provimento ao recurso especial em
que o devedor buscava reformar a decisão
que, no curso do cumprimento de sentença
contra ele, deferiu o pedido de desconsideração inversa para que fosse alcançado
o patrimônio das empresas de que é sócio.
Perante o STJ, o devedor argumentou que
a prática dos atos que levaram à desconsideração foi atribuída à pessoa física do
sócio administrador; por isso, seria evidente
o seu interesse em rediscutir a decisão que
lhe atribuiu o exercício da atividade empresarial mediante conduta antijurídica.

O relator do recurso, ministro Marco Aurélio
Bellizze, observou que, pela literalidade
da lei, na desconsideração da personalidade
jurídica, apenas a parte cujo patrimônio
será alcançado pela medida excepcional –
o sócio ou a sociedade empresária (desconsideração inversa) – é que integrará o
polo passivo do incidente, não se exigindo,
em princípio, a intimação do devedor. No
entanto, o ministro ressaltou que, em casos
semelhantes, a doutrina considera evidente
o interesse jurídico do devedor originário,
pois, se o patrimônio da empresa for utilizado para a quitação da dívida, poderá haver ação de regresso, situação com potencial
de influir na relação entre os sócios, levando
à quebra da affectio societatis – vínculo
psicológico entre os integrantes de uma
sociedade, cuja perda conduz à sua dissolução parcial ou integral.

A integrantes do MP
A Comissão de Controle Administrativo e
Financeiro (CCAF) do
Conselho Nacional do
Ministério
Público
(CNMP) promove, entre
os dias 26 e 30 de setembro, das 8h às 12h, o curso "Lei 14.133/2021”, referente à nova norma

brasileira que dispõe sobre licitações e contratos
administrativos. A capacitação acontece de
modo virtual, por meio
da plataforma Microsoft Teams, com a instrução do analista de
controle interno do
CNMP Igor Vidal.

Remuneração por minuto
A Quinta Turma do
TST rejeitou o exame
de recurso de um sindicado dos bancários
contra decisão que havia validado o regulamento interno da
Caixa Econômica Federal que prevê remuneração proporcional aos minutos de
exercício da função
de caixa. Para o cole-

giado, a norma interna está dentro do poder diretivo da empresa e não resulta
em prejuízo aos trabalhadores. Segundo
o TRT, a Constituição
e as leis não vedam a
designação e a remuneração da função de
caixa por minutos de
trabalho, e não por
dias de exercício.

Ministra Rosa Weber
toma posse como
presidente do STF
A ministra Rosa Weber assumiu,
nesta segunda-feira, a presidência
do STF e do CNJ. Ela é a terceira mulher a ocupar o mais alto posto do
Poder Judiciário brasileiro, ao qual
chega após 46 anos de carreira na
magistratura. O ministro Luís Roberto
Barroso foi empossado como vicepresidente. Gaúcha de Porto Alegre
(RS), Rosa Weber ingressou na magistratura em 1976, como juíza do
Trabalho substituta.

Para TRF1, veículo apreendido só pode
ser restituído a comprador de boa-fé
A 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) decidiu que
um automóvel apreendido na Operação
Sindicus, da Polícia Federal somente pode
ser restituído ao comprador de boa-fé
(que o adquiriu antes da decisão judicial
que ordenou o sequestro do carro) se
ele apresentar o Certificado de Registro
e Licenciamento do Veículo (CRLV) – popularmente conhecido como o “documento do carro”. A decisão confirmou
sentença do Juízo Federal da 4ª Vara Federal do Amapá. Ao analisar o processo,

o relator, desembargador federal Wilson
Alves de Souza, verificou que os dois
CRLVs juntados pelo apelante no mandado de segurança comprovam a propriedade em nome de outra pessoa, investigada na operação que resultou nas
restrições sobre o carro. No caso, prosseguiu, a procuração não é um contrato
de compra e venda, mas uma autorização
ao apelante para resolução de pendências
administrativas ou judiciais, com poderes
inclusive para aliená-lo (vendê-lo ou doálo) em favor de si mesmo.

RÁPIDAS

t

Alego - Tramita na CCJ o projeto nº 10469/22 que obriga maternidades goianas a
colocarem, nas áreas comuns e de circulação de gestantes e puérperas, cartazes ou placas
para a publicização dos canais oficiais de denúncia que versem sobre violência obstétrica.
(Especial para O Hoje)
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Aparecida disponibiliza
994 vagas de emprego
A Prefeitura de Aparecida,
por meio da Secretaria de
Trabalho, abre nesta semana
994 vagas de emprego em diversas áreas das empresas da
cidade. O Sistema Municipal
de Emprego (SIME) oferece
os cargos em conjunto com o
setor de recursos humanos
das empresas do município.
As vagas competem aos
níveis administrativo e de
produção, com destaque para
55 vagas para auxiliar de depósito, 36 para jovem aprendiz e oportunidades para Departamento pessoal, estagiá-

rios e assistente financeiro.
Os candidatos devem ir à
uma unidade do Serviço de
Atendimento ao Cidadão
(SAC), nas unidades: do Centro, SAC Cidade Administrativa, SAC Parque Flamboyant,
SAC Vila Brasília, SAC Veiga
Jardim, SAC Cidade Livre e
SAC Polo Empresarial.
Há, ainda, unidades instaladas no Vapt-Vupt Garavelo e Vapt-Vupt Buriti Shopping. O atendimento é realizado das 08:00h às 17:30h,
de segunda a sexta-feira, por
livre demanda.

Documentação

Para efetivar o cadastro o
trabalhador necessita apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone
para contato.
Ao ser escolhido, o candidato
deve receber uma carta de encaminhamento para realizar a
entrevista junto a empresa contratante. Se o interessado não
encontrar uma vaga para o seu
perfil, ele pode acessar o site
novamente. (Ana Bárbara
Quêtto, especial para O Hoje)
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Frentistas de Goiânia entram em
greve por falta de reajuste salarial
Sindicato aponta
que não houve
reajuste nos
salários há cerca
de três anos
Daniell Alves
Após a mobilização dos enfermeiros de Goiânia, agora é
a vez dos frentistas dos postos
de combustíveis da Capital se
manifestarem em função do
reajuste salarial. Parte da categoria entrou em greve ontem
(12) para pedir um aumento
no salário da categoria de
21,42%. O Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços
de Combustíveis e Derivados
de Petróleo no Estado (Sinpospetro), à frente da ação, representa cerca de 4,5 mil trabalhadores e informa que 1
mil postos devem ser atingidos.
De acordo com a entidade,
não houve reajuste nos salários há cerca de três anos. Na
manhã de ontem, a greve começou em um posto que fica
na Avenida 136. O Sinpospetro
afirma que no decorrer dos
próximos dias serão realizados atos em outros locais.
O gerente do Sindicato, Carlos Pereira da Silva, aponta
que ainda há represálias pelos
empresários para que os funcionários não realizam a greve. “Os patrões contratam muitos seguranças e ameaçam os
funcionários com demissão.
Mesmo assim, vários frentistas
estão participando", afirma.
Aqueles frentistas que forem ameaçados estarão protegidos. Isto porque o Sinpospetro se comprometeu a proteger juridicamente os trabalhadores que forem perseguidos ou demitidos injustamente
por aderirem ao movimento.

Reajustes voluntários

Já o Sindicato do Comércio
Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás
(Sindiposto) informa que o
setor tem encontrado dificul-

O Sinpospetro, que está à frente da ação, representa cerca de 4,5 mil trabalhadores e informa que 1 mil postos devem ser atingidos
dades para fechar um acordo
com os trabalhadores em relação ao aumento de salário.
Também pontua que os empresários "têm concedido reajustes voluntários, mantendo
e aprimorando os benefícios
aos seus colaboradores, conforme as possibilidades de
cada empresa".
O presidente do Sindiposto, Márcio Andrade, por sua
vez, alega que há uma dificuldade do Sindicato laboral
em não abrir mão de nada
durante a negociação. Ele diz
que o sindicato vai aguardar
os próximos passos. Se a greve tivesse adesão, o Sindiposto deve analisar quais medidas devem ser tomadas.

Sem acordo coletivo

Segundo Carlos Pereira, os
frentistas do Estado estão sem
acordo coletivo de trabalho
desde 2020, quando a última
convenção da classe venceu.

A partir daí, o sindicato tentou
uma negociação com o Sindiposto, porém não obteve
sucesso até o momento e optaram pela greve. “O Sinpospetro já tentou inúmeras vezes, inclusive junto ao Ministério Público e Tribunal Regional do Trabalho (TRT). O
Sindiposto fala que a proposta
é zero, que não vão aceitar o
pedido de aumento”, disse.
Agora, o Sinpospetro espera a adesão da maioria dos
trabalhadores da categoria.
A paralisação pode atingir
mais de mil postos de combustível. A greve não tem previsão de término. “O TRT determinou que não vai aceitar
o dissídio (acordo de trabalho
coletivo) porque não houve
acordo entre os sindicatos patronal e de empregados. Assim, só vamos conseguir o reconhecimento do órgão com
a greve. Nosso movimento segue até conseguirmos o rea-

juste”, finaliza Carlos.

Direitos

Para o presidente do Sinpospetro-GO, Hélio Araújo, a ação
é de extrema importância e necessita da participação da classe.
“Estamos firmes na luta pela
garantia e melhoria dos direitos
dos nossos associados. Precisamos estar juntos para dar um
basta nessa situação em que
nos encontramos”, destaca.

Novo cenário

A manifestação da categoria
ocorre em um cenário que o
preço da gasolina sofreu quedas consecutivas e se encontra
em um valor acessível se comparado há alguns meses. Pela
quarta vez desde julho, o preço
da gasolina foi reduzido novamente neste mês. Desta vez,
o percentual é de 7%, conforme
anunciou a Petrobras. Os preços repassados às distribuidoras reduziram de R$ 3,53 para

R$ 3,28 por litro, redução de
R$ 0,25 no custo.
A redução já pode ser considerada histórica, uma vez
que chega perto do valor de
R$ 3,32, pago pelos consumidores na gasolina em 2015,
apontou Márcio Andrade. Os
novos não devem ter impacto
nos outros combustíveis. Contudo, redução nas refinarias
não precisa chegar necessariamente às bombas, ou na
mesma proporção, já que as
distribuidoras e postos são livres para definir os preços.
De acordo com o presidente
do Sindiposto, estas reduções
frequentes no preço da gasolina ocorrem por conta dos valores mais baixos do barril de
petróleo e a cotação do dólar.
A venda da gasolina pela Petrobras será de R$ 3,53. O valor
anteriormente praticado era
de R$ 3,71, que ficou em vigor
pouco mais de duas semanas.
(Especial para O Hoje)

CALOR INTENSO

Clima seco deve continuar em Goiás até o ﬁm do mês
A previsão para os próximos dias ainda é de muito calor em Goiás, aponta a previsão do Centro de Informações
Meteorológicas e Hidrológicas
do Estado de Goiás (Cimehgo).
A Região Oeste, por exemplo,
pode registrar 40° C e umidade
do ar chegar aos 10%. Na Região Norte, os habitantes também devem sofrer com o calor,
podendo chegar a 39° C.
Já nas regiões leste, sudoeste, central e sul as temperaturas
são um pouco menores. Contudo, a previsão aponta que
serão elevadas, com umidade
do ar na casa dos 12%. De
acordo com o Cimehgo, a umidade relativa do ar pode chegar
a até 10%. Com isso, Goiás atinge índices mais baixos do que
os desertos ao redor do mundo.
Se for comparar com o Saara, esse percentual costuma ficar entre 14% e 20%. O cenário
fez com que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
emitisse um alerta de perigo
para o estado, que deve permanecer até o fim de setembro.
Com o acirramento da estiagem, o tempo seco e as altas
temperaturas têm formado

o clima quente e seco, a recomendação é beber bastante
água, evitar atividades físicas
e exposição ao sol nas horas
mais quentes do dia. Além disso, usar hidratante para a pele
é essencial”, alerta.

Recomendações

uma espécie de bloqueio para
a aproximação de frentes frias.
As últimas chuvas prolongadas
ocorreram há cerca de 150
dias no Estado. “Estamos com
alerta para Estado de umidade
baixa variando entre 20% e
12% mais ao norte do Estado
e de 20% a 30% no restante.
Atuação de uma massa de
ar seca no centro-norte do Estado, com rápida passagem de
instabilidade no sudoeste do
Estado. Isto irá elevar a umi-

A Região Oeste, por
exemplo, pode
registrar 40° C e
umidade do ar
chegar aos 10%

dade um pouco mais”, pontua
a chefe regional do Instituto
Nacional de Meteorologia (Inmet), Elizabete Alves.

Período da tarde

O Inmet informa que o perigo maior das altas temperaturas e baixas umidades é durante a tarde. Isto porque é
no período vespertino que as
temperaturas estão mais altas
e a umidade relativa do ar cai
cada vez mais. “Para lidar com

Como medida preventiva,
técnicos da Secretaria de Meio
Ambiente do Estado (Semad)
solicitam da população cuidado para que não surjam novos focos de queimadas, uma
vez que temperaturas altas e
umidade relativa do ar muito
baixa são cenários favoráveis
ao surgimento de novos focos.
Isto porque a exposição ao
calor causa sintomas graves
como insolação, condição que
causa desmaios, assim como
pele seca e quente, devido à
incapacidade do corpo de controlar altas temperaturas, informa a Organização Mundial
da Saúde (OMS). A maioria
das mortes relacionadas ao
calor se deve ao agravamento
das condições cardiopulmonar, renal, endócrina e psiquiátrica. (Daniell Alves, especial para O Hoje)
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Ucrânia diz ter
retomado mais
de 20 localidades
em 24 horas

Avanço rápido de tropas ucranianas no leste do país,
facilitado por retirada das forças russas, pode representar
guinada no conflito. Kremlin reconhece abandono
As forças ucranianas recuperaram mais de 20 cidades e
vilarejos em apenas 24 horas,
segundo comunicado do Estado-Maior da Ucrânia nesta segunda-feira (12). A reconquista
de um vasto território é consequência do colapso das forças russas no leste do país invadido. Moscou reconheceu
ter abandonado a cidade de
Izium, principal reduto russo
na região, mas não sem antes
ter disparado mísseis contra
usinas de energia, causando
apagões em Kharkiv e localidades adjacentes.
“Estamos tomando o controle total, e medidas de estabilização estão sendo executadas”, informou o EstadoMaior ucraniano. Milhares
de soldados russos teriam
abandonado suas posições,
deixando para trás enormes
estoques de munição e equipamentos militares.
Antes da retirada, a Rússia
disparou mísseis contra usinas
de energia, causando blecautes em Kharkiv e nas regiões
de Poltava e Sumy. Kiev descreveu os ataques contra alvos
civis como retaliação a seus
avanços militares. Na manhã

desta segunda-feira, a energia
em Kharkiv já estava restabelecida em 80%, mas ainda
não havia fornecimento de
água, segundo o governador
regional. Moscou, que nega
atacar alvos civis deliberadamente, não se pronunciou.

Explosões em
Kharkiv causam falta
de energia e água

O Ministério da Defesa do
Reino Unido – que tem emitido relatórios constantes sobre
o avanço da guerra na Ucrânia – informou que a Rússia
provavelmente ordenou que
suas forças se retirassem de
toda a região de Kharkiv a
oeste do rio Oskil, abandonando assim a principal rota
de abastecimento que sustentava as operações russas no
leste ucraniano.
Segundo o Estado-Maior
ucraniano, as tropas russas
abandonaram igualmente Svatove, na província de Lugansk,
cerca de 20 quilômetros a leste
do rio Oskil. Essa informação
não pôde ser confirmada de
forma independente.
A principal conquista das
forças ucranianos foi a reto-

mada do controle sobre a cidade de Izium, que servia
como uma espécie de centro
de logística e abastecimento
para as forças russas. Kiev
acrescenta que os combates
dos últimos seis meses causaram pelo menos mil mortes
em Izium, e cerca de 80% da
infraestrutura da cidade estaria destruída. Apenas 10
mil habitantes – cerca de 20%
da população pré-guerra –
permanecem na cidade.
Esse avanço das forças
ucranianas – o mais rápido
desde que os russos recuaram
da capital Kiev, em março –
potencialmente representa
uma guinada no conflito. Em
questão de dias, a Ucrânia
retomou faixas de território
que haviam custado a Moscou
meses de dispendiosos combates para ocupar.
Segundo o comandantechefe do Estado-Maior ucraniano, general Valeriy Zaluzhnyi, as tropas ucranianas retomaram mais de 3 mil quilômetros quadrados de território somente em setembro,
avançando para um raio próximo de 50 quilômetros da
fronteira com a Rússia.

Cortejo leva corpo da rainha Elizabeth II
até Catedral de St. Giles, em Edimburgo

Polícia escocesa
prende três pessoas
por protestos após
morte da rainha
A polícia escocesa disse
ter feito três prisões em
Edimburgo relacionadas
a violações da paz – causando distúrbios – no domingo e na segunda-feira,
enquanto o caixão da rainha Elizabeth II era movido pela cidade.
Uma mulher de 22
anos, que havia sido fotografada segurando um
cartaz antimonarquia, e
um homem de 74 anos
que foram presos separadamente no domingo
(11) foram acusados de
violar a paz.
O terceiro, um homem de 22 anos preso
nesta segunda-feira (12)
ao longo da rota da procissão do caixão da rainha por Edimburgo, ainda não foi acusado.
A Reuters não pôde
verificar as circunstâncias em torno de nenhuma das prisões.

Até agora, centenas de
milhares de pessoas enlutadas se reuniram nas
ruas para ver seu carro
funerário enquanto ele
viaja pelo país, principalmente arrancando lágrimas, aplausos ou reflexões sombrias.
Nesta segunda-feira
(12), imagens de um carro
funerário carregando o
caixão da rainha, seguido
a pé por seus filhos, mostraram uma manifestante
interpelando seu filho, o
príncipe Andrew, antes de
ser puxada da multidão
por um homem. Ele foi
então separado da multidão por policiais.
Elizabeth morreu na
última quinta-feira (2)
em sua casa de férias em
Balmoral, nas Terras Altas da Escócia, aos 96
anos após um reinado de
70 anos, mergulhando a
nação em luto.

Blue Origin aborta missão
espacial não tripulada por
falha após lançamento

Esse avanço das forças ucranianas potencialmente representa uma guinada no conflito

Kremlin garante que alcançará
objetivos da “operação militar”
Caso ocorram outras retiradas russas, especialmente a
leste do rio Oskil, as forças
ucranianas podem estar capacitados a atacar o território
que a Rússia e seus aliados locais ocupam desde 2014. A
Rússia respondeu aos avanços
ucranianos com a breve e repetida mensagem de que “atingirá os objetivos de sua operação militar especial” na Ucrânia. O porta-voz do Kremlin,

Dmitry Peskov, acrescentou
que não se discutiu uma possível desmilitarização da usina
nuclear de Zaporíjia, embora
esta seja uma das principais
recomendações da Agência Internacional de Energia Atômica
(Aiea) após visita ao local.
A ofensiva militar iniciada
em 24 de fevereiro pela Rússia
na Ucrânia forçou quase 13
milhões de cidadãos a fugirem:
mais de 6 milhões de desloca-

dos internos e quase 7 milhões
para os países vizinhos, de
acordo com os mais recentes
dados da ONU, que classifica
esta como a pior crise de refugiados da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.
A ONU apresentou como
confirmados 5.587 civis mortos
e 7.890 feridos, mas sublinhou
que os números reais são muito superiores e só serão conhecidos ao fim do conflito.

ram o 49º aniversário do golpe
militar. “Recordamos também
hoje aqueles que desapareceram sem saber o seu paradeiro, aqueles que sofreram perseguição, humilhação e exílio,
aqueles que nos longos anos
da ditadura civil e militar fo-

ram vítimas de repressão apenas por terem se identificado
com um governo democraticamente eleito que procurava
o melhor para a pátria. Aqueles que, perante esse horror,
lutaram para recuperar a nossa democracia”, disse Boric.

Uma cápsula da Blue
Origin que transportava
carga em um voo espacial precisou ter abortada sua missão não tripulada, nesta segundafeira (12), logo após a decolagem no estado americano do Texas.
O movimento da cápsula se soltar do foguete
New Shepard salvou o
conteúdo da carga de um
aparente mau funcionamento perto da seção do
motor do foguete, de
acordo com o que foi
transmitido ao vivo pela
empresa espacial do bilionário Jeff Bezos.
Em uma mensagem
publicada no Twitter, a
Blue Origin informou
que o sistema de escape
da cápsula funcionou
conforme foi projetado.
“Estamos respondendo a um problema esta
manhã em nosso local
de lançamento no oeste
do Texas. Esta foi uma
missão de carga útil sem

astronautas a bordo”, escreveu a empresa.
Nenhum humano estava a bordo da cápsula,
que estava no topo do
foguete suborbital New
Shepard da empresa carregado com cargas de
pesquisa financiadas
pela Nasa e outras cargas
que deveriam flutuar em
microgravidade por alguns minutos a cerca de
99,78 km acima do solo.
Mas um minuto após
a decolagem e cerca de
8 km acima do solo, os
motores do propulsor
New Shepard dispararam, acionando o sistema de aborto da cápsula
que lançou a espaçonave para longe de seu foguete antes de voltar à
terra intacta em um
pouso de segurança com
paraquedas.
O voo foi a 23ª missão
New Shepard da Blue
Origin, empresa espacial
fundada pelo bilionário
Jeff Bezos, da Amazon.

EXPRESSA
O presidente do Chile, Gabriel Boric, anunciou o lançamento de um plano de busca
por presos políticos desaparecidos durante a ditadura de
Augusto Pinochet (1973 –
1990). O anúncio foi feito durante os eventos que lembra-

Blue Origin aborta missão espacial
não tripulada por falha após lançamento
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Essência

Destino
etíLiCo
Nesta terça-feira (13) é celebrado o
Dia da Cachaça: confira três festivais
nacionais para conhecer e apreciar a bebida
Elysia Cardoso
Alambique Pedra Branca foi um dos expositores
do famoso Festival da Cachaça em Paraty

Marvada, mé, veneno, branquinha, água que passarinho não bebe. Não importa qual nome é usado para se referir a ela: a cachaça é a bebida típica que
está no coração da maioria dos brasileiros. Ela é tão apreciada que os festivais
de cachaça, em homenagem à iguaria, são muito comuns ao redor do Brasil.
Foi em 2009, durante a feira Expocachaça, em Belo Horizonte, que o
Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac) decidiu instituir o dia 13 de
setembro como Dia da Cachaça. A bebida é feita a partir do bagaço da
cana-de-açúcar e surgiu ainda no período colonial, sendo considerada o
primeiro destilado da América Latina.
Hoje, é consumida nos quatro cantos do país, de norte a sul, passando pelo
Nordeste, onde é possível realizar a Rota da Cachaça, com foco no turismo de
experiência gastronômica. Confira a seguir três festivais que difundem a importância da cachaça no país e são uma ótima pedida para um roteiro etílico.

Festival da Cachaça em Paraty

Deguste cachaça com torresmo entre as atrações
do Festival Mundial da Cachaça de Salinas

O Festival da Cachaça, Cultura e Sabores acontece em Paraty, cidade
carioca localizada a aproximadamente 240 km do Rio de Janeiro. Trata-se
de um evento anual de reconhecimento nacional e internacional. O
Festival da Cachaça em Paraty concentra os principais alambiques da
região, com o intuito de valorizar a produção local, que teve início no
século XVI, de acordo com registros históricos.
Os visitantes podem degustar as diferentes cachaças enquanto aprendem
mais sobre o processo de produção e aproveitam as outras atrações da
programação cultural, como shows de diferentes artistas. Geralmente, a
entrada no evento é gratuita. A previsão é que o próximo evento aconteça
no segundo semestre de 2023.

Festival Mundial da Cachaça de Salinas

O Festival Mundial da Cachaça acontece na cidade de Salinas, em Minas
Gerais, localizada a cerca de 620 km de Belo Horizonte, capital do estado. O
objetivo do festival é alavancar o setor turístico no município, principalmente
o ligado à gastronomia. O lar da famosa cachaça Salinas, vendida Brasil
afora, só poderia proporcionar um dos maiores eventos ligados à bebida.
A festa é responsável por difundir o melhor da cachaça mineira, reconhecida mundialmente. A última edição recebeu mais de 50 mil pessoas,
entre turistas de negócios, distribuidores, importadores e consumidores da
bebida. Além dos expositores da cachaça artesanal, o evento contou com
cerca de 80 estantes e diversos shows musicais, como o de Amado Batista.

Expocachaça em Belo Horizonte

Próxima Expocachaça em BH vai acontecer em
julho de 2023, com opções de cachaças artesanais

Outra representante da cachaça mineira é a famosa Expocachaça, que
acontece na cidade de Belo Horizonte anualmente. O próximo evento já tem
data marcada, vai de 6 até 9 de julho de 2023. Considerado como a vitrine
mundial da cachaça, o evento comemora 25 anos de atividades em 2023.
A última edição teve a participação de 20 estados produtores da
bebida no Brasil. O evento é uma verdadeira festa: os visitantes podem
circular pelos estandes, degustar bebidas, tomar shots e drinks feitos
com a iguaria, se deliciar com petiscos e curtir diversas apresentações
de música. (Especial para O Hoje)
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LIVRARIA
t

Um espírito
livre em evolução
Ator, modelo e empresário, Luigi Baricelli revela no lançamento
‘Sentir para Pensar’ batalhas travadas desde a infância e a
escolha do amor como caminho para cura e ressignificação
A cienasta Adélia Sampaio é a primeira mulher negra a dirigir

um longa de ficção a ser comercializado na América Latina

Captura de
pensamento
e opiniões
A série ‘Cada Voz’ apresenta um
recorte da trajetória de artistas
da música, cinema e literatura
por meio de entrevistas
Lanna Oliveira
Conhecer a mente dos
artistas que contribuem nas
mais diversas vertentes da
cultura nacional se faz necessário. Isso porque, para
que entendamos a construção de suas obras, sejam
quais forem, conhecer os
processos faz parte. A série
‘Cada Voz’ do Itaú Cultural,
apresenta essa proposta por
meio de entrevistas com artistas da música, cinema e
literatura. Neste mês, o projeto conduzido pelo fotógrafo Marcus Leoni conta
com as participações das
cineastas Viviane Ferreira
e Adélia Sampaio, do músico
Lazzo Matumbi, e do escritor Pedro Bandeira.
Conduzidos pelo fotógrafo Marcus Leoni, os vídeos
disponibilizados no site enciclopedia.itaucultural.org.b
r todas as quartas-feiras
capturam o pensamento de
artistas de diferentes vertentes da cultura, sobre seus
processos de criação, visões
a respeito das próprias trajetórias e pontos de vista
sobre o tempo atual. O vídeo
de Viviane Ferreira, primeiro a ser disponibilizado,
mostra como suas memórias da infância a aproximaram do audiovisual.
Também fala sobre o papel
político que sua atuação desempenha e a ampliação
da produção de mulheres
negras no cinema brasileiro.
Já nesta semana, dia 14,
a conversa é com Adélia
Sampaio, que resgata na
memória a primeira vez
que esteve em uma sala de
cinema. Foi um filme russo,
que assistiu a convite da
irmã, o responsável por despertar sua paixão pela sétima arte. Trabalhando com
grandes nomes do Cinema

Novo e usando restos de filmes que sobravam das produções, a cineasta entrou
na profissão e hoje é considerada a primeira mulher
negra a dirigir um longametragem de ficção comercialmente no Brasil.
O músico Lazzo Matumbi é o convidado do dia 21.
Entre uma passagem de
som em estúdio e outra, ele
fala de sua trajetória na
música e destaca a influência de sua mãe e do samba
do recôncavo baiano em
sua carreira. Ao mesmo
tempo, aborda temas que
permeiam sua vida, a cultura e a história brasileira,
como o racismo e a negação
das influências negras em
nossa arte. Sua atuação artística e política sólida, o
consolida como um importante nome da música e influência das novas gerações
de artistas.
Por fim, o mês encerra
com o vídeo do escritor Pedro Bandeira, no dia 28, no
qual diz que dedica sua trajetória como escritor para
as crianças. Para ele, a literatura infanto-juvenil é um
fértil terreno de imaginação
e uma ferramenta para formar leitores e provocar
emoções. Bandeira considera ser essa a verdadeira
função da arte. Com tantas
histórias fortes para serem
contadas, o projeto promove o encontro do público
com força da cultura brasileira e a potência de artistas
nacionais que mobilizam a
sociedade por meio da arte.
(Especial para O Hoje)

Quem acompanha
Luigi Baricelli pelas redes sociais já percebeu
que ele está diferente.
E longe de ser apenas
uma mudança no visual.
O ator e apresentador,
que começou a carreira
na TV nos anos 90, iniciou ainda nesta época
um processo de autoconhecimento e evolução
pessoal. Uma longa jornada de ressignificação,
que agora é compartilhada no livro ‘Sentir
para Pensar’, publicado
pela Citadel Editora.
A decisão de expor
ao público aspectos íntimos, nunca antes revelados, vem, segundo o
autor, de uma necessidade
que o acompanha durante
toda a vida: a vontade de
estar o mais perto possível
das pessoas e, de alguma forma, transformar vidas. Assim,
ao abrir a sua “jornada do
grande despertar”, como chama, pretende guiar o leitor
no caminho do desenvolvimento pessoal e espiritual.
“Saí de uma infância e
adolescência marcadas por
uma imagem muito diferente do ator, apresentador e
empresário de hoje. Vivi na
pele medos, angústias e traumas que todos nós de certa
maneira experienciamos.
Contudo, foi cruzando o vale
da dor que também conheci
o caminho do amor.” (Sentir
para Pensar, p. 10)
Em uma das revelações

mais tocantes, Luigi conta sobre sua primeira grande batalha, travada ainda infância,
quando o então Luiz foi diagnosticado com Mal de Perthes, aos 8 anos. A doença,
que afeta a região do quadril,
dificultava severamente a
mobilidade. Muletas, suspensórios, botas ortopédicas, fisioterapia: a rotina vinha
acompanhada de sobrepeso,
dor, medo e vergonha perante os colegas da escola.
Da infância, passando
pela fase de galã de televisão,
até o momento atual, em que
se apresenta como spiritual
innovator, o autor dedica as
176 páginas do livro a enaltecer a importância do amor.
Ensina, especialmente, como
este sentimento pode ajudar
a derrubar os muros criados

internamente. E que ele,
o amor, é o melhor caminho para o autoconhecimento e o aprendizado, e não a dor.
O cadenciamento sugerido no título é a grande
lição de ‘Sentir para Pensar’: fazer o leitor perceber seu íntimo, permitirse experienciar, e manter
a mente livre, para que
então possa pensar. Foi
o que Luigi Baricelli buscou ao longo da vida, muitas vezes em silêncio –
algo que também considera necessário -, e agora
compartilha de forma carinhosa com fãs e todos
aqueles que se propõem
a serem melhores.

O autor

Luiz Fernando Pecorari
Baricelli nasceu em São Paulo, em 1971, e se tornou ‘Luigi’ ao interpretar seu primeiro personagem, Luigi, na
teledramaturgia. Com uma
carreira sólida de mais de
35 anos, Luigi já foi modelo,
ator, apresentador e empresário, e mais recentemente
ingressou em uma jornada
de despertar espiritual que
transformou toda sua vida.
Residindo nos Estados Unidos desde 2014, Luigi tem
se dedicado a ministrar palestras e treinamentos, além
de utilizar suas redes sociais
para ensinar e incentivar as
pessoas a buscarem o caminho da evolução na vida.
(Especial para O Hoje)

Luiz Fernando Pecorari
Baricelli nasceu em São
Paulo e se tornou ‘Luigi’
ao interpretar seu
primeiro personagem

Serviço
Série ‘Cada Voz’
Quando: Quartas-feiras
(14, 21 e 28)
Onde: enciclopedia.itaucultural.org.br

RESUMO De novelas
t
Chamas da Vida
Fausto chama Xavier de cretino. Xavier diz que tudo é um
mal entendido. eurico conta
que lincon já denunciou Xavier.
Fausto manda Xavier contar se
vilma está por trás de tudo.
tomás diz para Cazé que suelen
não é a incendiária. Cazé diz
que todas as provas indicam
que suelen é a criminosa. tomás diz que a prova é falsa e o
incendiário dopou suelen para
pegar as digitais dela. Cazé fica
indignado e não se conforma
em ter acusado suelen.

Mar do sertão
tertulinho ameaça José e
exige que o empresário se
afaste de sua família. timbó
encontra Maruan ao relento
e o leva para dormir com ele
na pousada. tertulinho discute
com Candoca. José procura o
Coronel e oferece comprar as
terras que foram de Daomé.
timbó leva Maruan para ser
atendido por Candoca, e o
príncipe reconhece a médica.
o Coronel se nega a fazer negócio com José. Candoca se
irrita com tertulinho.

Cara e Coragem
Ítalo pede para armandinho não comentar com Jonathan sobre sua invasão no
apartamento. andréa faz uma
foto com Bob e olívia juntos.
rebeca fala para Danilo que
quer procurar seus pais biológicos. Dalva conta que seu
carro foi achado carbonizado,
e anita se preocupa. anita
avisa Jéssica que elas precisam encontrar as placas do
carro de Dalva. Paulo descobre como Ítalo ficou rico e
conta para Marcela.

Poliana Moça
Marcelo aconselha João a
abrir o jogo com Helena. song
vê um vídeo de kessya no perfil
das redes sociais da luc4tech
como nova contratada. eugênia
tem insegurança e medo de
perder os filhos. Claudia diz
para ela admitir fraqueza a
Davi e falar a verdade à família.
sara revela que encontrou informações do número recorrente, que realizou ligações
para a portaria da casa do roger. o telefone está cadastrado
no endereço da casa de tânia.

Pantanal
Zuleica pensa em voltar
com os filhos para são Paulo.
José leôncio fica surpreso
quando Jove lhe conta que
José lucas deu uma aula de
política para o prefeito e vereadores. a família de tenório
estranha a trégua de paz que
o grileiro propõe. Guta e Marcelo tentam convencer Maria
Bruaca a negociar com tenório. tenório orienta solano a
tirar as vidas de José leôncio
e seus filhos de uma só vez.
solano ensina renato a atirar.
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AGENDA CUltUral
t
Bar e restaurante
nesta terça-feira (13) é
inaugurado no alto da Glória,
em Goiânia, o espetto Carioca, uma das maiores redes
de bares e restaurantes especializados em espeto do
Brasil. a unidade lançada na
Capital é do cantor sertanejo
Matheus, da dupla com
kauan, juntamente com sua
esposa, a empresária Paula
aires. os goianienses podem
conferir um cardápio com
mais de 30 opções de espetos
diversificados, desde carnes
tradicionais com corte premium e exóticas, até sabores
vegetarianos e veganos.
Quando: terça-feira (13).
onde: av. são João, nº 161,
setor alto da Glória – Goiânia.
Horário: 18h.
norte e nordeste
a segunda temporada de
‘estados da arte’, dirigida por
eduardo Goldenstein, chega
ao Curta! nesta terça-feira
(13), com exclusividade, mostrando o trabalho e as reflexões de artistas do norte e
do nordeste do Brasil. são
pintores, escultores, artistas

Matheus e Paula Aires inauguram em Goiânia o Espetto Carioca

Música na infância
Diante do sucesso do pro-

jeto nas instituições pelas
quais já passou em Goiânia,
o projeto Concertante Primeira infância foi convidado
para uma apresentação extra
na associação de Pais, amigos e Pessoas com Deficiências de Funcionários do Banco
do Brasil e da Comunidade
(apabb), destinada a pessoas
com deficiência. a apresentação é realizada na terçafeira (13), às 11h. Desenvolvido por um grupo de músicos, artistas e professores,
os principais objetivos do pro-

Gestão cultural
abre nesta terça-feira (13),
a partir das 9h, as inscrições
para o curso ‘especialização
em gestão cultural contemporânea: Da ampliação do repertório poético à construção
de equipes colaborativas’.
elas ficam disponíveis no site
escola.itaucultural.org.br até
4 de outubro, às 18h. o objetivo do itaú Cultural e o instituto singularidades é pensar
o universo da gestão cultural,
desde modelos de liderança
até questões relativas às políticas públicas para o setor.
Dessa maneira, busca-se a
qualificação de gestores culturais, a partir da ampliação
de seus repertórios poéticos,
com ênfase na arte brasileira.
o programa é gratuito e com
formato de ensino a distância
(eaD). Quando: até 4 de outubro. onde: escola.itaucultural.org.br.

Chapada dos Veadeiros recebe
encontro Regional de Cultura
Servidores da Secretaria
de Estado da Cultura (Secult)
estão, nesta terça-feira (13),
em Alto Paraíso, na Região
da Chapada dos Veadeiros,
para promover mais um Encontro Regional de Cultura.
A iniciativa visa capacitar e
auxiliar as cidades goianas a
operacionalizar a Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo e também os novos 16
editais do Fundo de Arte e
Cultura (FAC). O evento é realizado no auditório da UnB
Cerrado, das 13h30 às 17h.
O encontro é direcionado
a prefeituras e seus gestores
de cultura, mas artistas, produtores, associações e pessoas
ligadas à área cultural também podem participar. A
meta é esclarecer e simplificar, nesta fase de implementação, todo o processo da Lei

Secult Goiás

Marcelo Carneiro conduz os Encontros Regionais de Cultura
Paulo Gustavo e dos editais
do FAC, para que os municípios e fazedores de cultura
conheçam os trâmites e possam participar dos certames.
A primeira etapa dos Encontros Regionais de Cultura
percorreu várias regiões do

Estado, em etapas que se dividiram em pólos. Os gestores da Secult passaram pelas
cidades de Santa Terezinha
de Goiás, na região Norte,
cidade de Goiás, na região
Noroeste, Posse, na região
Nordeste, Luziânia, no En-

torno do Distrito Federal, Jataí, na região Sudoeste e Ipameri, na região Sudeste.
O secretário estadual de
Cultura, Marcelo Carneiro,
ressalta a importância do
evento. “Nosso objetivo, em
conjunto com os municípios,
é atender o máximo de artistas possíveis e fazer com que
os recursos financeiros sejam
investidos aqui no nosso Estado, impulsionando toda a
cadeia cultural goiana. Uma
peça de teatro, por exemplo,
é capaz de movimentar vários
setores da economia de uma
cidade. A Lei Paulo Gustavo
e os editais do FAC existem
para impulsionar as diversas
áreas da cultura goiana, proporcionando arte e conhecimento para a população e
também gerando emprego e
renda para os municípios”.

CELEBRIDADES
Bruna Marquezine: comportamento da atriz no
Rock In Rio chama atenção
do público
Bruna Marquezine foi
uma das famosas que marcaram presença na última
noite do rock in rio, marcada pela apresentação de Dua
lipa como headliner. apesar
de ter roubado a cena com
um look poderosíssimo, o
que chamou a atenção mesmo foi o comportamento da
atriz. De acordo com o colunista leo Dias, do Metrópoles, Bruna esbanjou muita
simpatia durante a passagem pelo stand de uma marca de biscoitos. De acordo
com a publicação, a atriz estava acessível e se juntou ao
“povão” para curtir o festival.
além disso, ela distribuiu pizzas ao público. (Matheus
Queiroz, Purepeople)
Priscilla alcântara se pronuncia sobre rumores de
affair com cantor e faz confissão surpreendente
Priscilla alcântara falou
sobre os rumores de que estaria vivendo um affair com
vitor kley nos bastidores do
rock in rio. a cantora garantiu que segue solteira. “estou
solteira e muito feliz. Quando
eu tiver alguma coisa pra

Gisele Bündchen e Tom Brady: em meio à polêmica
de separação, modelo manda recado para jogador
Gisele Bündchen e Tom Brady
vivem rumores de
uma crise no casamento. Em meio
à polêmica de que
o casal pode se separar a qualquer
momento, a modelo fez questão
de enviar uma
mensagem ao jogador antes da
partida do Tampa
Bay Buccaneers,
time do atleta,
contra o Dallas Cowboy. Segundo a mídia norte-americana, Gisele teria ficar
chateada pela desistência de aposentadoria de Tom Brady. No domingo (11), Gisele
usou as redes sociais para desejar boa sorte ao marido antes do jogo. “Vamos, Tom
Brady! Vamos, Bucs!”, escreveu a modelo. (Nathalia Duarte, Purepeople)

contar, eu vou contar pra vocês. então acalmem o coração
de vocês”, disse ao ‘Gshow’.
Priscilla se apresentou no Palco supernova, o quarto maior
do festival. Para celebrar o
primeiro show solo no evento, a artista planeja aumentar
a coleção de tatuagens. “adoro fazer tatuagens para marcar coisas”, afirmou. (Patrícia
Dias, Purepeople)
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t
jeto são proporcionar às
crianças da primeira infância
novas formas de ouvir, ver e
sentir a música. Quando: terça-feira (13). onde: av. Goiás,
nº 980, setor Central – Goiânia. Horário: 11h.

visuais, artesãos, costureiros
de indumentárias folclóricas,
fotógrafos, contadores de
história, músicos populares,
entre outros. Da exposição
na Bienal de são Paulo ao
barracão do Bumba-meu-boi,
a série traz uma arte diversa,
mas profundamente ligada
com a cultura e a história de
cada local. Quando: terçafeira (13). onde: Curta!. Horário: 20h.

n

Humberto Carrão aparece
abraçado a atriz e web lamenta possível romance
Humberto Carrão postou
foto ao lado de Bella Camero após término com
Chandelly Braz. na imagem,
ele aparece abraçado à
atriz, que compartilhou o
registro com a legenda. “só
nos conhecendo”, escreveu
Bella, sem deixar claro se

estava ironizando ou não o
possível romance. o registro causou burburinho na
web, gerando especulações
sobre um possível relacionamento entre os ex-colegas de elenco. “Mas é claro
que o homem mais gostoso
do Brasil ia passar dois segundos solteiro”, lamentou
uma internauta. (Patrícia
Dias, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
o dia favorece a sua criatividade no trabalho. Momento de
gerar mudanças positivas. é importante ter bons argumentos
para que confie em suas próprias
ideias. saiba ser ousado e inovador: você pode colher bons resultados se fizer isso. as relações
podem ser desafiadoras.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
as relações podem estar potencializadas hoje. vale a pena se
permitir estar em companhia de
pessoas que te tragam autoestima. evite entrar em desarmonia,
pois isso pode ter um efeito ruim
de brigas hoje, a ponto de minar
planos futuros e te deixar triste.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o dia pode ter uma energia
de muito movimento, mas existe
um fator sorte presente. acredite
em si, tenha fé e não crie o caos.
em vez disso, ofereça soluções.
Busque se organizar e manter sua
rotina para ter um dia bastante
produtivo, sem se deixar perder.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
o dia tem uma energia de
realização e conquista. Quanto
mais for estável e seguro de si,
melhor as relações fluirão. saiba
se abrir ao novo. você pode ter
uma surpresa agradável com relação a uma pessoa próxima. a
diversão e a criatividade estão
potencializadas. tome cuidado
com ciúmes e apegos.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o dia será intenso. tome cuidado com a falta de foco ou a dificuldade de ter autocontrole.
não deixe a procrastinação te dominar, fazendo com que você não
tenha energia para fazer nada.
além disso, tome cuidado com a
dificuldade de impor limites.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
você pode ficar remoendo o
passado ou deslumbrado com
algo novo, mas é preciso romper
com ilusões e ser mais coerente
e pé no chão; isso não quer dizer
teimoso! inclusive, a teimosia também pode ser o desafio de hoje,
levando você a gastar muita energia com algo que seria mais fácil.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Quanto mais desapegado dos
resultados estiver, além de mais
autoconfiante. tome cuidado com
pessoas falsas e seja mais seletivo
ao abrir sua intimidade. além disso, fique atento ao medo e à baixa
autoestima, que podem levar você
a ter uma postura de apego.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Pode ser um dia cansativo,
embora possa ser produtivo. vale
a pena repensar excessos e abandonar alguns compromissos. inclua mais bem-estar na sua rotina. sua popularidade pode ser
grande, então você vai atrair pessoas e situações com facilidade.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
o dia pode trazer verdades
à tona. Pode apostar mais no
seu brilho pessoal e nas suas
realizações. evite gastos em excesso. Podem surgir situações
difíceis nas relações hoje. tome
cuidado com a tendência a querer resolver tudo para o outro e
acabar esquecendo de si mesmo.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o excesso de desejos pode ser
um problema, inclusive você pode
conquistar o que deseja, mas sem
pensar muito nas pessoas envolvidas. o positivo deste dia é que
ele traz uma dose de popularidade. o desafio é a vaidade e o
apego à fama e ao sucesso.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o dia pode trazer sorte para a
carreira, mas vai exigir de você
muita dedicação. Cuidado com
apegos e com a dificuldade de
sair da sua zona de conforto. o
crescimento acontecerá se você
conseguir desapegar e permitir
que as pessoas te auxiliem.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Hoje o dia pode trazer uma
saudade melancólica, ao passo
que também pode trazer pessoas
ou ideias do passado para um
resgate. o amor pode ser motivo
de alegria, pois ele renasce ou
chega em sua vida. tome cuidado
com a teimosia de ver apenas
seu ponto de vista.
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Barbara, sem acento e de peito aberto
Bob Wolfenso

Mais uma vitória
de sua vida
depois do álcool,
a peça ‘Bárbara’
(neste caso,
com acento
e no sentido
assombroso)
chega a Goiânia
em novas datas
Lanna Oliveira
Em seu primeiro espetáculo
solo, Marisa Orth chega a Goiânia em nova data. Nos dias 8 e
9 de outubro a atriz apresenta
‘Bárbara’, idealizado e dirigido
por Bruno Guida e dramaturgia
de Michelle Ferreira. Interpretando a vida da escritora e jornalista Barbara Gancia, a artista
mergulha no drama, que ainda
é um tabu, a luta contra o alcoolismo. A montagem é livremente inspirada na obra da
homenageada, ‘A Saideira’ e
traz ainda reflexões de Marisa
em um texto emocionante e
cheio de pitadas cômicas.
“Há pessoas cujas vidas imploram para ser escritas”. Este
pequeno trecho, de autoria de
Ruy Castro, foi extraído do prefácio do livro e revela a potência que os espera. Não diferente disso, o espetáculo se
situa dento desta força e entende a história da escritora

‘Bárbara’ ganhou uma encenação limpa, com um texto forte, cômico e ao mesmo tempo emocionante
por prismas cênicos e conta
com um jogo com a plateia,
elementos que somente o teatro pode oferecer. A autora
Michelle Ferreira, utiliza algumas situações extraídas do livro, bem como inventa outras
histórias, para dar forma à
essa ‘nova Barbara ficcional’.
Dada a imensa repercussão
que o livro causou desde seu
lançamento, bem como as inúmeras e necessárias palestras
que Barbara Gancia tem feito
sobre o tema nos últimos anos,
o desafio da montagem sempre
foi o de não realizar uma simples transposição para o palco.
“Como encenar algo já definitivo e tão bem relatado em
um livro? Ao mesmo tempo

em que a gente pensava nisso,
sempre houve a certeza de que
‘A Saideira’ possui uma força
cênica e precisava ganhar o
palco para tocar outros públicos”, diz Marisa Orth.
Como há pessoas cujas vidas imploram também para
ser representadas e ganhar
novos contornos, as tragicômicas histórias dos mais de 30
anos de dependência do álcool
e suas consequências contadas
no livro ‘A Saideira’ de Barbara
Gancia, finalmente ganham os
palcos em ‘Bárbara’, um espetáculo solo estrelado por Marisa Orth. A apresentação em
Goiânia será no Teatro FacUnicamps, nos dias 8 e 9 de outubro, com sessões no sábado

às 19h e domingo às 18h, em
curta temporada.
Como nada é por acaso no
Teatro, ‘Bárbara’ surge exatamente às vésperas da celebração de 40 anos da carreira de
Marisa Orth. Uma das atrizes
mais versáteis de sua geração,
com imensa contribuição na
TV, Teatro Musical, Cinema e
Música, ela volta às suas origens para comemorar a data.
"Bárbara vai ser um exercício
para mim de multitarefas, eu
como atriz posso estar me exercitando, em tantas frequências:
tem bastante humor, tem papo
reto com a plateia, tem um
trabalho de composição corporal, explorando coisas que
eu sempre desejei fazer e mes-

mo assim é uma peça simples,
é uma peça de 'contação' de
uma história que a gente achou
relevante, emocionante e que
nos inspirou a criar uma outra
história. Estou muito entusiasmada”, reflete.
Toda narrativa será de desconstrução e os elementos cênicos colaboram nesse sentido.
O espetáculo conta com Direção de Movimento e Suporte
Cênico de Fabricio Licursi, Direção de Arte de Gringo Cardia,
Figurinos de Fause Haten, Designer de Luz de Guilherme
Bonfanti, Trilha Original de
André Abujamra, Efeitos especiais de G2 FX/ Rick Passos
e Fotos de Bob Wolfenson. A
Realização é da Palco 7 Produções, de Marco Griesi; Rega
Início Produções, de Renata
Alvim; e Solo Entretenimento,
de Daniella Griesi.
Barbara Gancia (sem acento)
é jornalista e ombudsman do
mundo. Com humor, provocações e críticas desconstrutivas,
foi colunista do jornal ‘Folha
de S. Paulo’ durante 36 anos e
da Bandnews FM; apresentadora do programa ‘Dois na Bola’
com Silvio Luiz, no Bandsports,
e integrou o elenco do programa ‘Saia Justa’, no canal GNT.
Escreveu o livro ‘A Saideira’,
autobiografia em que conta os
casos bárbaros (neste caso, com
acento), no bom e no mau sentido, de sua vida ao longo de
30 anos bebendo, e como conseguiu finalmente encarar o alcoolismo de frente e vencê-lo.
Está há 15 anos sem beber. (Especial para O Hoje)

CINEMA
t
EsTREIas

14h55, 15h05, 17h30. kinoplex
Goiânia: 14h25.

Tromba Trem (tromba trem,
2022, Brasil). Duração: 1h34min.
Direção: Zé Brandão. elenco:
roberto rodrigues, Marisa
orth, elisa lucinda. Gênero:
animação. Cinemark Flamboyant: 14h40, 15h30. Cineflix
Butiti: 15h45.
Pinocchio: O Menino de Madeira (Pinocchio: a true story,
2022, rússia). Duração:
1h20min. Direção: vasiliy rovenskiy. elenco: Jon Heder, tom
kenny, Pauly shore. Gênero:
animação, família, aventura,
Ffantasia. Cinemark Flamboyant: 14h30, 16h50. Cinemark Passeio das Águas: 14h20,
16h35. Cineflix Butiti: 17h.
Men: Faces do Medo (Men,
2022, reino Unido). Duração:
1h40min. Direção: alex Garland.
elenco: Jessie Buckley, rory kinnear, Paapa essiedu. Gênero:
terror, drama. Cinemark Flamboyant: 19h20, 21h45.
Minha Família Perfeita (Minha Família Perfeita, 2022, Brasil). Duração: 1h25min. Direção:
Felipe Joffily. elenco: isabelle
Drummond, rafael infante,
Zezé Polessa. Gênero: Comédia. Cinemark Passeio das
Águas: 16h25, 18h50, 21h15.
Cineflix Butiti: 17h40, 19h30.
Órfã 2: A Origem (orphan:
First kill, 2022, eUa). Duração:
1h39min. Direção: william Brent
Bell. elenco: isabelle Fuhrman,
Julia stiles, rossif sutherland.
Gênero: terror, suspense. Cineflix aparecida: 19h30.
EM CaRTaZ
Papai é Pop (Papai é Pop,
2022, Brasil). Duração:
1h48min. Direção: Caíto ortiz. elenco: lázaro ramos,
Paolla oliveira, elisa lucinda.
Gênero: Comédia dramática.
Cinemark
Flamboyant:
20h15. Cinemark Passeio
das Águas: 20h.

Trem-Bala (Bullet train, 2022,
eUa). Duração: 2h07min. Direção: David leitch. elenco:
Brad Pitt, sandra Bullock, Joey
king, aaron taylor-Johnson.
Gênero: ação, suspense. Cineflix Butiti: 21h10.
O Telefone Preto (the
Black Phone, 2022, eUa).
Duração: 1h43min. Direção:
scott Derrickson. elenco:
Mason thames, Madeleine
McGraw, ethan Hawke. Gênero: terror, suspense. kinoplex Goiânia: 16h15.

Filme ‘A Órfã 2’ serve como prelúdio ao original e traz Isabelle Fuhrman retornando como Esther
Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz (Predestinado,
2022, Brasil). Duração: 1h40min.
Direção: Gustavo Fernández.
elenco: Danton Mello, Juliana
Paes, Marcos Caruso. Gênero:
Drama. Cinemark Flamboyant:
13h50, 14h05, 18h50, 21h40.
Cinemark Passeio das Águas:
15h30, 15h50, 18h25. kinoplex
Goiânia: 18h10, 20h30. Cineflix
aparecida: 16h40, 19h10. Cineflix Butiti: 16h40, 19h.
A Última Chamada (the Call,
2022, eUa). Duração: 1h 39min.
Direção: timothy woodward Jr.
elenco: lin shaye, tobin Bell,
Chester rushing, erin sanders,
Mike Manning. Gênero: terror,
suspense. Cinemark Flamboyant: 19h55. Cinemark Passeio das Águas: 18h, 20h20.
Ingresso para o Paraíso
(ticket to Paradise, 2022,
eUa). Duração: 1h44min. Direção: ol Parker. elenco:
George Clooney, Julia roberts, kaitlyn Dever. Gênero:
Comédia, romance. Cinemark Flamboyant: 13h30,
16h, 18h30, 21h. Cinemark
Passeio das Águas: 14h,
16h30, 19h, 21h30. kinoplex
Goiânia: 14h30, 16h45, 19h,
21h15. Cineflix aparecida:

17h, 19h15, 21h30. Cineflix
Butiti: 17h10, 19h20, 21h30.
Em Era Uma Vez Um Gênio
(three thousand Years of longing, 2022, eUa/austrália). Duração: 1h49min. Direção: George Miller. elenco: idris elba,
tilda swinton, ece Yüksel. Gênero: romance, fantasia, drama. Cineflix aparecida: 16h40.
Homem-Aranha: Sem Volta
para Casa: Versão Estendida
(spider-Man: no way Home,
2021, eUa). Duração: 2h
28min. Direção: Jon watts.
elenco: tom Holland, Zendaya,
Benedict Cumberbatch. Gênero: ação, aventura, fantasia.
Cinemark Flamboyant: 14h50,
18h10, 21h30. Cinemark Passeio das Águas: 13h50, 17h10,
20h30. kinoplex Goiânia:
14h20, 17h, 17h30, 20h10,
20h40. Cineflix aparecida: 15h,
18h10, 21h20. Cineflix Butiti:
16h50, 17h50, 20h, 21h.
After – Depois da Promessa
(after ever Happy, 2022, eUa).
Duração: 1h35min. Direção:
Castille landon. elenco: Josephine langford, Hero Fiennes tiffin, louise lombard.
Gênero: Drama, romance. Cineflix aparecida: 14h50.

Um Lugar Bem Longe Daqui
(where the Crawdads sing,
2022,
eUa).
Duração:
2h05min. Direção: olivia newman. elenco: Daisy edgar-Jones, taylor John smith, Harris
Dickinson. Gênero: Drama,
suspense. Cinemark Flamboyant: 17h40, 20h30. Cinemark Passeio das Águas: 13h,
20h45. kinoplex Goiânia:
14h50. Cineflix aparecida:
21h30. Cineflix Butiti: 21h20.
Não! Não Olhe! (nope, 2022,
eUa). Duração: 2h10min. Direção: Jordan Peele. elenco:
Daniel kaluuya, keke Palmer,
steven Yeun. Gênero: terror,
suspense. Cinemark Flamboyant: 14h, 14h15, 17h25,
20h45. Cinemark Passeio das
Águas: 15h05, 21h. kinoplex
Goiânia: 18h30, 21h10. Cineflix
aparecida: 16h40, 19h, 21h40.
Cineflix Butiti: 21h20.
O Lendário Cão Guerreiro
(Paws of Fury: the legend of
Hank, 2022, eUa). Duração:
1h43min. Direção: rob Minkoff,
Mark koetsier. elenco: samuel
l. Jackson, Michael Cera, Mel
Brooks. Gênero: animação, comédia, família. Cinemark Flamboyant: 13h, 15h25, 17h50. Cinemark Passeio das Águas:

Elvis (elvis, 2022, eUa). Duração: 2h39min. Direção: Baz
luhrmann. elenco: austin Butler, tom Hanks, olivia DeJonge. Gênero: Biografia, musical.
kinoplex Goiânia: 15h.
Minions 2: A Origem de Gru
(Minions: the rise of Gru,
2022, eUa). Duração: 1h28min.
Direção: kyle Balda, Brad ableson. elenco: leandro Hassum,
steve Carell, alan arkin. Gênero: animação, ação, comédia, família. Cinemark Flamboyant: 16h40. Cinemark Passeio das Águas: 14h15, 18h35.
Cineflix aparecida: 14h30,
16h30. Cineflix Butiti: 16h.
Thor: Amor e Trovão (thor:
love and thunder, 2022,
eUa). Duração: 1h59min. Direção: taika waititi. elenco:
Chris Hemsworth, natalie
Portman, Christian Bale. Gênero: aventura, ação, ficção
científica. Cinemark Flamboyant: 17h10, 20h15. Cinemark Passeio das Águas: 20h.
Cineflix aparecida: 18h30,
21h. Cineflix Butiti: 18h50.
Top Gun: Maverick (top Gun:
Maverick, 2022, eUa). Duração:
2h11min. Direção: Joseph kosinski. elenco: tom Cruise, Miles
teller, Jennifer Connelly. Gênero: ação. kinoplex Goiânia:
17h40, 20h20.
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Negócios
Analista da PIM
Regional, Bernardo
Almeida diz que
medidas que
impactaram
diretamente a
cadeia produtiva e
o consumo das
famílias podem
explicar as altas
nessas localidades

Produção industrial cresce 0,6%
no Brasil entre junho e julho
Pará, Mato Grosso,
Santa Catarina e
Rio de Janeiro apresentaram expansão
Luan Monteiro
A produção industrial brasileira subiu 0,6% na passagem de junho para julho e
avançou em quatro dos 15
locais analisados pela Pesquisa Industrial Mensal (PIM)
Regional, divulgada na última
sexta-feira (9) no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE). Houve elevações no
Pará (4,7%), Mato Grosso
(3,7%), Santa Catarina (1,9%)
e Rio de Janeiro (0,7%). Todos
esses percentuais estão acima
da média nacional.
Segundo o analista da PIM
Regional, Bernardo Almeida,
medidas que impactam diretamente a cadeia produtiva e
o consumo das famílias podem
explicar as altas nessas localidades. “A redução do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre
os combustíveis e o aumento
de benefícios sociais modificam
as tomadas de decisões por
parte da produção, com tendência de antecipação, devido
a essas medidas”, observou.

Minério de ferro

Para o analista, entre as
principais indústrias respon-

sáveis pelo crescimento em
cada local nas altas de julho
está o avanço no Pará, provocado pelo desempenho da
indústria extrativista de minério de ferro.
Outros Estados também
tiveram destaques. “No Rio
de Janeiro, o setor extrativo
também é o grande responsável pela alta, mas destacamos o petróleo e gás natural.
Em Santa Catarina temos os
setores de máquinas, equipamentos, produtos de borracha e material plástico. Já
em Mato Grosso, o principal

setor que influenciou de forma positiva foi o de alimentos”, informou.
Já os destaques negativos
ficaram com o Espírito Santo
(-7,8%), o que ampliou a queda
de 1,3% em junho; a Bahia (7,3%), que eliminou o ganho
acumulado de 7,6% obtido entre fevereiro e junho; e a região Nordeste (-6%), que teve
queda na produção de 6,8%
em três meses consecutivos.
Já Minas Gerais ficou estável.
“Ainda permanecem efeitos
negativos que observamos em
divulgações anteriores. Por

parte da oferta, o abastecimento de insumos e o encarecimento das matérias-primas e,
pelo lado da demanda, inflação
alta e juros elevados, causando
o encarecimento do crédito.
Tudo isso impacta diretamente
no consumo das famílias e na
cadeia produtiva”, concluiu.
O maior parque industrial
do País, que é o Estado de São
Paulo, caiu 0,6% em relação a
junho. Conforme o IBGE, o
percentual representou a segunda maior influência no resultado industrial nacional,
atrás apenas da Bahia em julho. Para o analista, os setores
que mais impactaram negativamente o resultado da indústria paulista foram os de veículos automotores e o setor
de máquinas e equipamentos.
Almeida acrescentou, ainda,
que, apesar dos fatores positivos com as medidas governamentais, ainda permanecem
efeitos negativos, como inflação elevada, encarecimento do
crédito e das matérias-primas
e desabastecimento de insumos. “Assim como na indústria
nacional, esses fatores também
podem ser observados na indústria de São Paulo. Com esse
resultado, a indústria paulista
está 1,5% abaixo de seu patamar pré-pandemia”, sinalizou.

Julho de 2021

Se comparado a julho do
ano passado, o setor industrial
registrou queda de 0,5%, com
quatro dos 15 locais pesquisados apresentando taxa negativa. Naquele mês, o Espírito
Santo teve redução de dois dígitos e a mais acentuada queda
(-10,6%), mas Mato Grosso
(25,6%) apresentou destaque
positivo. “Vale citar que julho
de 2022 (21 dias) teve um dia
útil a menos que o mesmo mês
em 2021”, ponderou o IBGE.

Pesquisa

Conforme o IBGE, desde a
década de 1970 que a pesquisa
PIM Regional produz indicadores de curto prazo relacionados ao comportamento do
produto real das indústrias extrativa e de transformação.
“Traz [o estudo], mensalmente,
índices para 14 unidades da
federação cuja participação é
de, no mínimo, 1% no total do
valor da transformação industrial nacional e, também, para
o Nordeste como um todo:
Amazonas, Pará, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais,
Espírito Santo, Rio de Janeiro,
São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato
Grosso, Goiás e Região Nordeste.” (Especial para O Hoje)

